Operatieve verwijdering van de oogbolinhoud
Evisceratie

De oogarts heeft vastgesteld dat u een pijnlijk blind oog heeft, waar u dagelijks veel last van
ondervindt. Gezamenlijk heeft u besloten om een operatie te doen (evisceratie), waarbij het grootste
deel, de inhoud, van uw oog verwijderd wordt zodat er na een aantal weken een prothese overheen
geplaatst kan worden.
De operatie vindt plaats onder algehele narcose, in dagbehandeling.
Vooraf aan de operatie krijgt u een pre-operatief onderzoek bij de anesthesioloog. Hier krijgt u
duidelijke uitleg over het nuchter zijn voor de operatie.
Als u bloedverdunners gebruikt moet u dit aangeven aan de oogarts. De oogart vertelt u of u de
bloedverdunners mag doorgebruiken of niet.
De operatie vindt plaats in dagbehandeling. Dit wil zeggen dat u zich meldt bij het Chirurgisch
Dagcentrum route 38 op de 1e verdieping van locatie ETZ Elisabeth.
Hier bereiden de verpleegkundigen u voor op de operatie.
Vanuit het Chirurgisch Dagcentrum wordt u naar de operatiekamer gereden.
Op de operatiekamer ontmoet u nog de oogarts, die u gaat opereren.

Bij de operatie, die ongeveer 45-60 minuten duurt, verwijdert de oogarts een gedeelte van het oog en
ook de inhoud van de oogbol. Het oogwit (harde oogrok) met de spieren en de oogzenuw die hieraan
vastzitten blijven aanwezig. De lege oogbol wordt vervolgens opgevuld met een kunststof bolletje.
Hier overheen wordt het oogwit dicht gehecht en vervolgens bedekt met slijmvlies. Hier komt later de
prothese overheen. Om alvast wat vorm te geven wordt er een kunststof ringetje tijdelijk op het
slijmvlies geplaatst totdat de prothese wordt gemaakt. Hier overheen wordt een o ogzalfverband
aangebracht. Dit verband laat u een dag zitten.
Na de operatie gaat u terug naar het Chirurgisch Dagcentrum en als u zich weer goed genoeg voelt,
mag u naar huis.
Een dag na de operatie komt u voor controle op de polikliniek en mag het verba nd eraf.
U krijgt een oogzalf van de oogarts voorgeschreven. Deze brengt u 2 x per dag aan in het
geopereerde oog.
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Na 2 weken volgt nog een controle op de polikliniek. Als het wondje goed genezen is mag u 6-8
weken na de operatie een afspraak maken bij een prothesioloog. Deze gaat een prothese maken en
leert u hoe u de prothese moet in- en uitzetten.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens een eerstvolgend
bezoek of contact opnemen met polikliniek Oogheelkunde.
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