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In deze brochure willen we u
graag informeren over Entropion
- Ectropion.

1. Wat is entropion
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2. Wat is ectropion?
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3. Ten slotte
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Heeft u na het lezen van deze
brochure nog vragen, aarzel niet
om een arts te raadplegen.
We wensen u een spoedig
herstel.
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WAT IS
ENTROPION

Bij een entropion bestaat er een
naar binnen gedraaide rand van
het onder-ooglid.
Soms veroorzaakt dit maar weinig
klachten; de afwijking hoeft dan
niet noodzakelijk gecorrigeerd te
worden.
Meestal echter krassen de naar
binnen gedraaide haren van het
onder-ooglid langs het hoornvlies,
waardoor pijn, irritatie, last van
het licht en een zandgevoel ontstaan. Door de krassende haren
kan het hoornvlies beschadigd
raken.
Wanneer een entropion klachten
veroorzaakt, is het dan ook verstandig om de afwijking met een
kleine operatie te laten verhelpen.

1.1 Oorzaken

Entropion wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de
weefsels van het ooglid.
In zeldzame gevallen kan het
veroorzaakt worden door verlittekening van de weefsels aan de
binnenzijde van het onder-ooglid.

1.2 Behandeling

Wanneer het entropion het gevolg
is van veroudering, kan het verholpen worden door de slapte van
het onder-ooglid te corrigeren,
door een snee onder de ooglidrand te maken en via deze snee
de spier die het onder-ooglid naar
buiten draait strakker te zetten.
Hiervoor is een operatie onder
plaatselijke verdoving nodig van
ongeveer 30 minuten.
Wanneer u bloedverdunnende
middelen gebruikt, moet u ongeveer 10 dagen voor de operatie
hiermee stoppen en deze eventueel laten vervangen door injecties.
Raadpleeg hiervoor uw huisarts.
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1.3 Complicaties en bijwerkingen

Bij enkele geopereerde patiënten
ontstaat een overcorrectie, wat
betekent dat het ooglid na de
operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit
binnen 6 weken spontaan. Mocht
dat niet zo zijn dan is een aanvullende operatie nodig.
Soms ontwikkelt zich een zwelling als reactie op de hechtingsmaterialen. Meestal geneest dit
spontaan, anders kan de afwijking
met een kleine ingreep worden
verwijderd.
Recidief van het entropion is ook
mogelijk.

WAT IS
ECTROPION?

Bij een ectropion bestaat er een
naar buiten gedraaide rand van
het onder-ooglid.
De afwijking is cosmetisch storend
omdat de rode binnenzijde van
het ooglid zichtbaar is. Vaak is
ook het oog geïrriteerd omdat het
minder goed sluit.
Ook kan het oog gaan tranen. Dit
komt doordat het afvoerkanaaltje
van de traanwegen (aan de neuskant in het onder-ooglid) geen
contact meer maakt met het oog.

2.1 Oorzaken

Ectropion wordt op oudere leeftijd meestal veroorzaakt door
veroudering van de weefsels van
het ooglid, waardoor verslapping
optreedt.
De afwijking kan ook veroorzaakt
worden door een tekort aan huid
als gevolg van huidziekten of littekens, en door zwelling als gevolg
van een infectie of een tumor.
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Tijdens de eerste week na de
operatie kan er zwelling zijn van
het ooglid.
Infectie komt zeer zelden voor.

2.2 Behandeling

Wanneer het ectropion wordt
veroorzaakt door verslapping kan
dit verholpen worden door het
ooglid strakker te zetten, soms in
combinatie met het inkorten van
de weefsels aan de binnenkant
van het ooglid. Dit gebeurt met
een operatie onder plaatselijke
verdoving die ongeveer 30 minuten duurt.

De symptomen van een infectie
zijn pijn en een etterige afscheiding. Bij het vroegtijdig uitvallen
van hechtingen moet u de behandelend geneesheer contacteren.

Het is niet altijd mogelijk een
perfect resultaat te krijgen; hoe
langer de afwijking bestaat hoe
moeilijker de correctie is.
Wanneer u bloedverdunnende
middelen gebruikt, moet u ongeveer 10 dagen voor de operatie
hiermee stoppen.
Raadpleeg hiervoor uw huisarts.
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TEN SLOTTE

In deze folder vindt u belangrijke
informatie over een entropion en
ectropion samengevat.

Wij zijn u graag van dienst:
Dienst Afspraken
T 0032 89 32 51 51

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk met ons
contact op te nemen.

Raadpleging Oogziekten
Campus Sint-Jan: T 0032 89 32 61
40
Campus Sint-Barbara: T 0032 89
32 61 50
Dagziekenhuis campus
Sint-Barbara
T 0032 89 32 51 12
Website
www.zol.be/oogziekten
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.
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