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Wat is een wigexcisie?

Bij een wigexcisie wordt er een wigvormig stukje verwijderd uit de ooglidrand. Dit gebeurt onder
lokale verdoving.

Wanneer wordt een wigexcisie gedaan?
Een wigexcisie wordt gedaan om een biopt te nemen van een verdacht plekje op het ooglid of om het
hele plekje in een keer te verwijderen (als het een klein plekje is).

Oorzaken verdachte plekjes op de oogleden?

Er zijn verschillende plekjes op de oogleden waarbij het verstandig kan zijn verder onderzoek te doen.
Soms worden plekjes verwijderd omdat ze niet mooi zijn, bijvoorbeeld wratjes. Soms is het vervelend
maar verder ongevaarlijk zoals talgklierontstekingen of de meeste moedervlekjes. Soms wordt er
getwijfeld over de oorzaak zoals soms bij moedervlekjes of andere niet goed genezende plekjes en
dan is het verstandig een stukje te verwijderen en op te sturen voor verder onderzoek door de
patholoog.

Operatieve correctie

Bij een wigexcisie wordt onder lokale verdoving een klein stukje uit het ooglid verwijderd. Het
verwijderde weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek door de patholoog. Daarna wordt het ooglid
weer gehecht. Zolang u hechtingen heeft moet u deze zoveel mogelijk droog houden en als de
hechtingen toch nat worden moet u deze droog deppen. De ingreep duurt in totaal ongeveer 30
minuten. Het is altijd verstandig om iemand mee te nemen. Als u niet goed Nederlands spreekt neem
dan iemand me die dit wel kan. Dit om misverstanden te voorkomen.
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Bloedverdunners

U moet uw medicijngebruik doorgeven aan uw oogarts. De oogarts bepaalt in overleg met uw
behandelend arts of u wel of niet moet stoppen met het slikken van de bloedverdunners. Bij twijfel
neemt u altijd contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Bijwerkingen en complicaties









Na de ingreep ontwikkelt zich soms een bloeduitstorting of een zwelling. Om dit zoveel mogelijk
tegen te gaan, is het verstandig bij thuiskomst direct enige tijd te koelen met bijvoorbeeld
ijsblokjes in een theedoek of washandje.
In zeer zeldzame gevallen kan er na de ingreep een bloeding ontstaan. Dit houdt in dat de wond
behoorlijk blijft bloeden of dat de zwelling fors toeneemt. In dit geval moet u contact opnemen
met het ziekenhuis. Gering bloedverlies, een bloeduitstorting en zwelling zijn normaal
voorkomende verschijnselen, waarvoor u geen contact hoeft op te nemen met het ziekenhuis.
Tijdens de eerste week na de operatie kan er eventueel wat afscheiding uit het oog komen. Dit is
ingedroogd wondvocht. Het is niet iets om u zorgen over te maken. Eventueel voorzichtig deppen
met lauwwarm water is voldoende om de afscheiding te verwijderen.
Het ooglid kan de eerste weken wat gevoelig blijven, dit wordt geleidelijk minder.
Mocht u andere klachten krijgen, bel altijd voor overleg met de polikliniek. Wij zijn telefonisch
bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Ooglidoperaties zijn niet gevaarlijk. Zoals aan elke operatie is er toch een risico aan verbonden. Een
blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden zeer zeldzaam op.
De ernstigste complicatie van een ooglidoperatie is blindheid. Dit komt bij minder dan 1 op de 5000
operaties voor. De oorzaak is een bloeding na de operatie waarbij het bloed zich ophoopt in de
oogkas. Daardoor raken de oogzenuw en het oog beklemd.

Waarschuwing
Wanneer u na een ooglidoperatie merkt dat het oog gaat uitpuilen of dat u minder gaat zien, moet u
direct contact op nemen met uw oogarts of direct naar het ziekenhuis gaan.

Verwijderen hechtingen

De hechtingen worden na 7-10 dagen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak.

Uitslag pathologie
U krijgt hiervoor een afspraak meestal is dit een telefonische afspraak met uw oogarts.

Waar moet u zijn?
U meldt zich bij de balie bij de polikliniek Oogheelkunde op:

□ locatie ETZ Elisabeth, route 28
□ locatie ETZ TweeSteden,afdeling 1B
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Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die tijdens kantooruren stellen bij de
polikliniek Oogheelkunde. U kunt ook informatie vinden op de website (www.etz.nl).

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Oogheelkunde:

(013) 221 00 00
(013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28
Locatie ETZ TweeSteden
Afdeling 1B
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