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In overleg met uw oogarts en orthoptist is besloten dat u of uw kind naar het ETZ (ElisabethTweeSteden Ziekenhuis), locatie ETZ Elisabeth komt voor een operatie om scheelzien te corrigeren.

Waarom opereren?
Er zijn verschillende redenen om scheelzien te corrigeren:
 een cosmetisch storende oogstand;
 het verkrijgen van een betere samenwerking tussen de ogen;
 dubbelzien, die niet met een bril of oefeningen verholpen kan worden.

Dag van de operatie
Waar moet u zich melden?
De operatie vindt plaats in het ETZ op locatie ETZ Elisabeth.
Volwassenen
Op de dag van de operatie meldt u zich op het Chirurgisch Dagcentrum route 38 op de eerste
verdieping. Als u het ziekenhuis via de hoofdingang binnenkomt, neemt u de trap of de glazen lift naar
de eerste verdieping. U bent meteen bij route 38.
Kinderen
Als uw kind geopereerd wordt, meldt u zich bij het Kindercentrum van Fam. Deze afdeling vindt u op
de eerste verdieping. Vanaf de hoofdingang loopt u naar het eerste liftenblok, waar u de lift naar de
eerste verdieping neemt. U meldt zich met uw kind bij de balie Kindercentrum.
Een van de ouders mag mee naar de operatieafdeling. Zodra uw kind onder narcose is, wordt u naar
een zitje in het operatiecomplex gebracht, waar u kunt wachten totdat uw kind op de uitslaapkamer is.
Zodra uw kind op de uitslaapkamer is, mag u weer naar uw kind toe, zodat u ernaast zit als het wakker
wordt.

De operatie
De scheelziensoperatie gebeurt altijd onder algehele narcose. De oogspieren, die zich aan de
buitenkant van de oogbol bevinden, worden verplaatst of ingekort. Dat gebeurt met hechtingen die
vanzelf oplossen. Het oog wordt NIET uit de oogkas gehaald. De operatie kan aan één of twee ogen
plaatsvinden.
Het geopereerde oog wordt niet afgeplakt. Het zicht is na de operatie wazig omdat er zalf in de ogen
zit. De operatie duurt ongeveer vijftien minuten per geopereerde oogspier.

Na de operatie
Het oogwit van het geopereerde oog is na de operatie rood en gezwollen. Dat heeft enkele dagen tot
weken nodig om te herstellen. Direct na de operatie en vaak ook de volgende ochtend is het moeilijk
om de ogen te openen. Maak de ogen gewoon schoon met een gaasje met lauwwarm water. De
hechtingen geven het gevoel dat er een zandkorrel in het oog zit. Wrijf niet in het oog, hierdoor wordt
dit gevoel alleen maar erger.
Kinderen willen meestal meteen wanneer ze wakker worden uit de narcose in hun ogen wrijven.
Probeer dat zoveel mogelijk tegen te houden. Het kan zijn dat het oog na de operatie gedruppeld
moet worden. Dan geeft de oogarts u een recept mee. U krijgt een afspraak bij de oogarts twee tot
drie weken na de operatie.

Belangrijk om te weten
Om het genezingsproces te bevorderen, is het van belang om de dag na de operatie de ogen naar alle
kanten te bewegen. Dat kan in het begin pijnlijk zijn, maar de pijn wordt minder als er meer met de
ogen bewogen wordt. Het bewegen is vooral belangrijk als er al eerder een scheelziensoperatie heeft
plaatsgevonden. Het voorkomt littekenvorming.
Het kan zijn dat de ogen vlak na de operatie nog niet helemaal recht staan. Het kan een aantal weken
tot een paar maanden duren voordat de oogstand stabiel is. Na twee tot drie maanden controleert de
orthoptist de oogstand. Soms is het nodig om een tweede keer te opereren.
Zwemmen in chloorwater wordt de eerste veertien dagen na de operatie afgeraden. Hierna kan het
geopereerde oog iets sneller rood worden bij het zwemmen. Douchen en haren wassen mag wel, maar
de ogen moeten hierbij zoveel mogelijk gesloten blijven.

Pijnbestrijding
Geef uw kind de voorgeschreven pijnmedicatie vermeld op het informatieblad. Die krijgt u mee als u
naar huis gaat. Volwassenen mogen indien nodig paracetamol innemen zoals geadviseerd op het
Chirurgisch Dagcentrum of volgens voorschrift van de bijsluiter.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of andere reden verhinderd bent, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de
polikliniek Oogheelkunde. Het nummer vindt u hieronder. In uw plaats kan mogelijk een andere

patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met uw orthoptist via de polikliniek
Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Oogheelkunde:

(013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Locatie Elisabeth
Route 28
Locatie Twee Steden
Afdeling 1B

Fam:

(013) 221 08 00
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