Bovenooglidcorrectie
Wilt u een frissere blik? Er uitgeruster uitzien?
Na een bovenooglidcorrectie ziet u er energieker en stralender uit.
De plastisch chirurg neemt een teveel aan overtollig huid-, vet- en spierweefsel weg. Een litteken ziet u nauwelijks want
het sneetje valt precies in de oogplooi.
Wilt u ook uw onderoogleden corrigeren?
Een aparte ingreep is niet nodig. De plastisch chirurg kan tijdens de behandeling ook uw onderoogleden corrigeren.

Eerste consult bovenooglidcorrectie
Een bovenooglidcorrectie kan net als elke andere chirurgische ingreep een spannende beslissing voor u zijn. Tijdens het
eerste consult bij VieCuri MOOI bespreekt u persoonlijk al uw vragen en wensen met de plastisch chirurg.
In het gesprek vertelt de plastisch chirurg:
welke behandeling van hangende oogleden het beste bij u past
wie de ingreep verricht
hoe lang de ingreep duurt
welk resultaat u van de ooglidcorrectie mag verwachten
welke risico's er zijn en
hoe de nazorg is geregeld

Behandeling bovenooglidcorrectie
Voor een bovenooglidcorrectie krijgt u een plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg tekent precies af hoeveel huid er
verwijderd wordt.
Er komt een klein sneetje in de plooi van uw bovenooglid.
U ziet het litteken straks nauwelijks.
De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Nabehandeling & herstel na bovenooglidcorrectie
Direct na de ingreep kunnen uw oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Dat is heel normaal. U krijgt 10 minuten een
coldpack of ijsbril op uw oogleden. Hiermee gaat u de zwelling tegen.
Voelt u zich na de ingreep goed dan kunt u meteen naar huis. Ons advies: ga niet zelf autorijden maar laat u door iemand
ophalen en weer veilig thuis brengen.
Thuis kunt u het beste regelmatig blijven koelen met een coldpack of een ijsbril. Gebruik zonodig paracetamol volgens
voorschrift.
De hechtingen verwijderen we na vijf tot zeven dagen.

Risico's & complicaties bovenooglidcorrectie
Zoals bij elke ingreep is er bij een bovenooglidcorrectie een kleine kans op een bloeding, infectie of gestoorde
wondgenezing. Dit is meestal niet ernstig en goed te verhelpen. Uw oogleden kunnen daardoor wel wat langer gezwollen
blijven.
Soms kan het ooglid wat gaan 'trekken'. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voordat dit 'trekkerige' gevoel
helemaal over is.
Na de ingreep kunt u uw ogen soms niet helemaal openen of sluiten. Om te voorkomen dat uw ogen uitdrogen kunt u
oogdruppels of zalf gebruiken. De arts kan u dit voorschrijven.
Soms treedt gevoelloosheid van de oogleden op of ontstaat er wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd
verdwijnen deze klachten vanzelf.

Tarieven ooglidcorrectie
Bovenooglidcorrectie

lokaal

€ 950

Bovenooglidcorrectie

narcose

€ 1.400

Onderooglidcorrectie

lokaal

€ 1.150

Onderooglidcorrectie

narcose

€ 1.600

Boven- en onderooglidcorrectie

lokaal

€ 2.000

Boven- en onderooglidcorrectie

narcose

€ 2.450

Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

Meestgestelde vragen bovenooglidcorrectie
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 2 weken bij ons terecht.

Wat kost een eerste consult?
De kosten van een eerste consult zijn in de behandeling inbegrepen. Ziet u na het eerste consult van behandeling af dan
blijft het eerste consult vrijblijvend en kosteloos.
Wilt u een machtiging aanvagen? Kijk dan hier voor meer informatie over verzekering en vergoedingen.

Krijg ik een bovenooglidcorrectie vergoed?
In het basispakket wordt een ooglidcorrectie zelden vergoed. In het aanvullende pakket is soms wel een vergoeding
opgenomen. Elke verzekeraar hanteert eigen criteria. Vraag daarom altijd bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. De
aanvraag van een machtiging is verplicht. Deze zullen wij voor u aanvragen indien de plastisch chirurg vergoeding mogelijk
acht.
Kijk hier voor meer informatie over verzekering en vergoeding.

Als ik een machtiging wil aanvragen, moet ik zélf foto's maken?
Nee, wij maken voor u de foto's en vragen de machtiging aan bij uw zorgverzekeraar.

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?
Gemiddeld heeft u van een ingreep aan uw oogleden minimaal vijf tot vijftien jaar lang plezier. Dit is afhankelijk van uw
huidtype, maar ook levensstijl speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe zie ik er direct na de ingreep uit?
Uw oogleden kunnen dik, blauw en gezwollen zijn. Dat is normaal. Na 1 week verwijderen we hechtingen en de pleisters
boven uw ogen. De blauwe plekken kunnen 3 tot 4 weken zichtbaar zijn.

Wanneer mag ik weer werken?

Op de dag van de ingreep moet u rust nemen. Na een week kunt u uw werkzaamheden weer langzaam oppakken. Past u nog
even op met tillen en drukzetten.

Mag ik alcohol drinken?
Drink in de eerste week na de behandeling geen alcohol in verband met de kans op een nabloeding.

Mag ik roken?
De resultaten zijn beter als u rondom de ingreep stopt met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten en verstoort de
wondgenezing.

Kan ik lenzen dragen?
Lenzen zijn uit tijdens de ingreep en 2 weken erna. Daarna kunt u weer lenzen dragen.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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