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Oogleden

VERTROUWEN
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KENNIS
KWALITEIT
VEILIGHEID
Ooginstituut bestaat uit
een groep oogartsen en
oogchirurgen, die naar de
best mogelijke zorgen voor
uw ogen streven.

Dr. Kirsten Robberecht is werkzaam als
oogartse in het Ooginstituut. Zij volgde
een bijkomende opleiding in de plastische
chirurgie van de oogleden, de zogenaamde
‘oculoplastische chirurgie’.

Veiligheid

Kwaliteit

Veiligheid wordt maximaal nagestreefd
door de kwaliteit van ons oogartsenteam
en onze infrastructuur steeds te verbeteren
en te laten voldoen aan de strengste
hedendaagse normen.

Kwaliteit toont zich in onze apparatuur,
die regelmatig vernieuwd wordt om u de
beste zorgen te kunnen aanbieden. Onze
resultaten worden regelmatig vergeleken
met die van andere oogklinieken over de
hele wereld.

Vertrouwen

Kennis

Vertrouwen proberen wij vanaf het
eerste consult na te streven via een
optimale arts-patient relatie en volledige
begeleiding door een toegewijd team van
medewerkers.

Kennis wordt verzekerd door het bijwonen
van nationale en internationale congressen
over de laatste ontwikkelingen op gebied
van oogzorg.

Hoe ontstaan
rimpels?
“Please don’t retouch my wrinkels. It took me so long to earn them”
Rimpels ... iedereen heeft er zijn eigen mening over. Sommigen
zien het als natuurlijke schoonheid; voor anderen is het een bron
van ergernis. Rimpels ontstaan door het normale gebruik van
de aangezichtsspieren, door een verminderde elasticiteit van
het bindweefsel, door afname van het weefselvolume en door
inwerking van de zwaartekracht. Andere factoren die een rol
spelen zijn uw genetische aanleg, de blootstelling aan de zon en de
huidverzorging.

Hoe kan u de vorming van rimpels vertragen?
Uw aanleg om rimpels te krijgen, kan u niet veranderen. Belangrijke factoren die de kwaliteit
van de huid aantasten, kan u echter wel beïnvloeden. De ultraviolette straling van de zon en
zonnebank, evenals roken, versnelt het verouderingsproces. Goede zonbescherming is dus
van groot belang om de rimpelontwikkeling af te remmen. Niet roken komt de kwaliteit van
de huid ten goede.

Anti-rimpel injecties
Rimpeltjes in het aangezicht kunnen veroorzaakt worden door
overactiviteit van spieren. Zo kennen we de fronsrimpels op
het voorhoofd, de denkrimpels tussen de wenkbrauwen en de
kraaienpootjes ter hoogte van de slapen.
Er bestaat een medicijn dat de spiercontractie blokkeert
door tijdelijke inactivatie van de verantwoordelijke zenuwen.
Hierdoor ontspannen de spieren en wordt de ontwikkeling
van rimpels beperkt. Het effect wordt 3 tot 6 dagen na de
injectie waargenomen en houdt tot 4 maanden aan. U moet de
behandeling dus herhalen om het effect te behouden.
De resultaten van de behandeling zijn relatief voorspelbaar.
Enkel de eerste 2 behandelingen is het moeilijker in te schatten
hoeveel product iemand nodig heeft om het gewenste effect te
bekomen. Het gewenste effect kan verschillen per individu. Zo
willen sommigen nog gelaatsbeweging behouden, ook al blijven
er dan enkele rimpeltjes over. Anderen willen zoveel mogelijk
rimpels kwijt, zelfs al betekent dit dat ze deze spier niet meer
kunnen bewegen. Na enkele keren weet uw arts wat de juiste
dosis is om het door u gewenste resultaat te bereiken.

Fronsrimpels
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De procedure
Kraaienpootjes
Voor

Na

Voor de ingreep
Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig. Alie medicatie mag
doorgenomen worden.

De ingreep
De procedure neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Er wordt
u eerst gevraagd een paar mimieken te maken om na te
gaan hoe de spieren in uw gelaat werken. Daarna wordt het
verdunde product met een dunne naald in de betreffende
spier geïnjecteerd.

Na de ingreep
Onmiddellijk na de behandeling kan u naar huis om uw
normale dagelijkse bezigheden te hervatten. Er kan enige
zwelling of roodheid ontstaan, die spontaan verdwijnt.

Denkrimpels
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Ooglidcorrecties van
boven- en/of onderoogleden
Ooglidwallen worden meestal veroorzaakt door veroudering van
de huid. De huidvezels verliezen hun elasticiteit en rekken uit.
Vaak verslapt ook het onderhuidse bindweefsel waardoor het
onderliggende vetweefsel (dat zich normaal in de oogkas bevindt)
naar buiten uitpuilt. Bij jongere mensen worden wallen soms
veroorzaakt door uitpuiling van vet en is er weinig huidteveel.
De ooglidcorrectie heeft als doel een verouderde en vermoeide
blik weer een jeugdige en vrolijke uitdrukking te geven. Operatief
wordt het teveel aan huid en het eventuele uitpuilende oogkasvet
verwijderd.
De resultaten van een dergelijke operatie zijn goed met een
grote patiëntentevredenheid. Het is echter belangrijk dat uw
verwachtingspatroon realistisch is. Hieromtrent wordt u vooraf
grondig geïnformeerd.
In het voorbereidend gesprek gaat de arts ook na of er geen andere
oorzaak aanwezig is waardoor het lijkt alsof er zich teveel huid in de
bovenoogleden bevindt. Zo kunnen te laag hangende wenkbrauwen
of afgezakte oogleden een huidteveel simuleren. In deze gevallen is
een andere aanpak vereist.
Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn complicaties mogelijk, doch in
de meeste gevallen zijn deze behandelbaar.

Bovenoogleden
Voor de ingreep

Na de ingreep

De behandeling

Correctie van de bovenoogleden
Eerst wordt nauwkeurig afgetekend hoeveel huid verwijderd
zal worden. Vervolgens wordt met plaatselijke injecties
het gebied onder de afgetekende zone verdoofd. Het
huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig
vetweefsel, wordt weggesneden. De haarvaatjes die bloeden
worden dichtgebrand. Tenslotte wordt de huid gesloten met
een doorlopende hechting. Het grootste deel van het litteken
komt in de natuurlijke plooi van het bovenooglid te liggen.

Correctie van de onderoogleden
Vooreerst wordt de huidincisielijn met een stift afgetekend.
Deze bevindt zich net onder de wimpers en loopt tot in een
lachplooitje naast het oog. Vervolgens wordt het onderste
ooglid plaatselijk verdoofd. Na het maken van de insnede,
wordt het uitpuilende vetweefsel verwijderd of verplaatst.
Bij laksiteit van het ooglid, wordt het ooglid terug strakker
ingehecht. Nadien wordt het huidteveel weggenomen. De
huid wordt gesloten met aparte hechtingen.

Na de ingreep
Gedurende 15 minuten leggen we koeling op de oogleden om
zwellingen en bloeduitstortingen tegen te gaan. Nadien wordt
gecontroleerd of er geen nabloedingen optreden. Als dit niet het
geval is, kan u naar huis. U krijgt geen verband op de ogen, maar het
is toch verstandig om u te laten begeleiden.
Belangrijk is om de eerste dagen regelmatig koeling op de oogleden
te leggen en om de wonden droog te houden.
De oogleden kunnen de eerste dagen na de ingreep gezwollen en
blauw zijn. De meeste personen dragen een zonnebril wanneer ze
naar buiten gaan.

Na een week worden de hechtingen verwijderd en tegen dan is de
zwelling al behoorlijk afgenomen. De meeste mensen gaan na deze
periode terug aan het werk.
Om het uiteindelijk resultaat te beoordelen, moet u enkele maanden
geduld hebben. Men is meestal zeer enthousiast over het resultaat
dat langdurig is. Als de huid en de spier rondom het oog verder
verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn.

Functionele
ooglidafwijkingen
Naast esthetische ooglidcorrecties, kan u ook voor chirurgische
behandeling van functionele ooglidafwijkingen terecht in het
ooginstituut. Deze ingrepen worden uitgevoerd onder plaatselijke
verdoving.

Ectropion
Ectropion is een aandoening van het
ooglid waarbij de ooglidrand naar buiten
kantelt. Het slijmvlies van het ooglid is dan
zichtbaar.
Klachten
Het oog kan tranen omdat het onderooglid
geen “gootje” meer vormt richting het
traanafvoerpunt aan de neuszijde van het
oog. Er kan roodheid van het oog of van de
ooglidrand optreden, alsook branderigheid
en een zandkorrel gevoel, recidiverende
infecties en gevoeligheid voor prikkels
(rook, wind, zon, ... ).

Entropion
Entropion is een aandoening van het ooglid
waarbij de ooglidrand naar binnen kantelt.
De wimpers wrijven dan tegen de oogbol.
Het gaat bijna altijd om het onderste
ooglid.
Klachten
De wimpers krassen over het hoornvlies
wat het gevoel geeft dat er een zandkorrel
in het oog zit. Het oog wordt rood, traant
en kan pijnlijk zijn.

Ooglidletsels
Chalazia, cysten, xanthelasmata en gezwelletjes

Ptosis
Ptosis is de medische term voor het
afhangen van het bovenste ooglid.
Klachten
De wimpers krassen over het hoornvlies
wat het gevoel geeft dat er een zandkorrel
in het oog zit. Het oog wordt rood, traant
en kan pijnlijk zijn.

Wimpers die tegen het oog schuren
Bij distichiasis groeien de wimpers van een abnormale plaats uit
het ooglid, namelijk vanuit de Meibomius kliertjes.
Bij trichiasis bevinden de wimpers zich op de juiste plaats in het
ooglid, maar ze wijzen in de verkeerde richting.

Klachten
De wimpers krassen over het hoornvlies
wat het gevoel geeft dat er een zandkorrel
in het oog zit. Het oog wordt rood, traant
en kan pijnlijk zijn.
Behandelingsmogelijkheden: elektroepilatie, chirurgie

Normaal

Distichiasis

Trichiasis

Veelgestelde vragen
Zullen er littekens zijn na mijn ooglidchirurgie?
Er zijn altijd littekens na chirurgie. Echter geneest het ooglid beter
dan elk ander deel van het lichaam. Dit komt doordat verlittekening
gecorreleerd is aan de dikte van de huid en de oogleden hebben de
dunste huid van het lichaam.

Dien ik mijn bloedverdunners te stoppen?
Dien ik nuchter te zijn?
U dient uw bloedverdunners niet te stoppen.
Ooglidcorrecties gaan meestal door onder lokale verdoving tenzij
anders besproken wordt. Bij ingrepen onder lokale verdoving dient
u niet nuchter te zijn.

Hoe kan ik mijn gelaat het best beschermen
tegen veroudering?
Zonnestralen zijn schadelijk voor de huid. Ze zijn voor 90 procent
de oorzaak van huidveroudering zoals rimpels, pigmentvlekken en
verslapping van de huid. Daarenboven kunnen ze ook huidkanker
veroorzaken. Internationaal wordt geadviseerd om dagelijks een
zonnecrème met minstens 15 factor te gebruiken; ook in de winter.
Een andere externe factor die een negatieve invloed heeft op
veroudering is roken.
Ook interne factoren spelen een rol. Zo bepaalt uw genetische
aanleg of uw gezicht met het verstrijken der jaren meer of minder
gaat veranderen. Een gezonde levensstijl kan die veranderingen
beperken of vertragen.

Deze folder bestaat uit algemene teksten en illustraties. Vanzelfsprekend is
de toestand van iedere patient uniek. Gelieve Dr. Robberecht te consulteren
om uw situatie te bespreken of voor bijkomende informatie.
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info@ooginstituut.be
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