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Beste patiënt,

Het doel van de strabisme-
operatie is om een cosmetisch 
rechte oogstand te bekomen. 
Bij de patiënten die dubbel 
zien is de operatie bedoeld 
om enkelzicht te bekomen, 
eventueel met behulp van een 
prisma nadien.

We wensen u een spoedig 
herstel.

Heeft u nog vragen, aarzel niet 
om ons te contacteren.

INHOUDSTAFEL
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01 STRABISME/
SCHEELZIEN

Wanneer één van de ogen naar 
de neus, naar buiten, naar boven 
of naar beneden staat, noemen 
we dit scheelzien.

Scheelzien dat op jonge leeftijd 
ontstaat, gaat vaak gepaard met 
slecht zicht aan het wegdraaiende 
oog (= lui oog of amblyopie).
Bij scheelzien dat op latere leef-
tijd ontstaat, ziet de patiënt soms 
dubbel of kan hoofdpijn ontstaan.

Eerst wordt geprobeerd om het 
zicht in beide ogen even goed te 
krijgen door middel van een bril 
en/of het afplakken van het beste 
oog gedurende een paar uur per 
dag.
Bepaalde vormen van scheelzien 
kunnen met een bril verholpen 
worden. Zoniet wordt een scheel-
zienoperatie gepland.

Te verwachten resultaten van 
de operatie
• De behandelende oogarts 

bespreekt met u welk resultaat 
u mag verwachten. Dit ver-
schilt per persoon. Tijdens de 
eerste weken tot maanden na 
de operatie kan de oogstand 
nog veranderen. Na twee tot 

drie maanden kan meestal het 
uiteindelijke resultaat beoor-
deeld worden.

Bij een scheelzienoperatie bestaat 
een kans op over- of ondercorrec-
tie. In deze gevallen is er mogelijk 
nog een operatie nodig.
• De operatie aan de oogspier 

heeft geen invloed op de bril-
sterkte en/of gezichtsscherpte.

• Er bestaat een geringe kans 
op dubbelzien na de operatie. 
Dubbelzien verdwijnt meestal 
vanzelf binnen twee weken. 
Soms is de gezichtsscherpte na 
de operatie wat verminderd. 
Dit is in de meeste gevallen 
van tijdelijke aard.

1.1 De operatiedag
De ingreep zal doorgaan in het 
ZOL, op campus Sint-Barbara in 
Lanaken. Voor het juiste tijdstip 
mag u de dag voordien naar het 
Dagziekenhuis van Sint- 
Barbara in Lanaken telefoneren 
op 089 32 51 12.

Wanneer uw operatie op een 
maandag valt, dient u al de vrij-
dag ervoor te bellen, dit telkens 
tussen 14 en 16 uur.
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De ingreep verloopt onder al-
gemene verdoving, u moet dus 
nuchter zijn als u ’s morgens 
binnenkomt.

Wanneer u bloedverdunners 
neemt, overlegt u best op voor-
hand met uw arts of deze moeten 
stopgezet worden. Andere medi-
cijnen mogen op de dag van de 
operatie ingenomen worden met 
een beetje water.

Op de dagkliniek wordt u voor-
bereid op de operatie. U krijgt 
operatiekleding aan en een 
verpleegkundige brengt u naar de 
operatieafdeling.
Op de voorbereidingskamer wordt 
uw verdoving gegeven.
Na de operatie mag u in de loop 
van de namiddag het ziekenhuis 
verlaten.

1.2 De operatie
Tijdens de operatie worden de 
oogspieren, die vastzitten aan de 
oogbol, verplaatst. Welke spieren 
verplaatst worden, wordt bepaald 
aan de hand van de oogstand, de 
beweeglijkheid van de ogen en de 
eventueel eerdere scheelzienope-
ratie.

De operatie gebeurt in dagbe-
handeling. U hoeft dus niet in het 
ziekenhuis te overnachten. De 
behandelende oogarts bespreekt 
met u of u aan één of aan beide 
ogen geopereerd moet worden.

1.3 Na de operatie
Na de operatie is het oogwit rood 
op de plaats waar geopereerd is. 
Vooral de dag na de operatie kan 
het oogwit flink rood en gevoelig 
zijn. Dit kan een paar dagen aan-
houden. De avond na de operatie 
moet u zalf in beide ogen doen.

Vanaf de dag na de operatie 
druppelt u 3x/dag met Tobradex 
en voor het slapen gaan gebruikt 
u Tobradex oogzalf.

De volgende dagen zal u mogelijk 
wat lichtschuw zijn en kan de oog-
stand nog wat wisselend zijn.
Zwembad en zandbak worden 
best vermeden zolang de ogen 
rood zijn.
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Bij pijn mag u gewone pijnstil-
lers nemen, best geen aspirines, 
omwille van het risico op nabloe-
dingen.

De controles na de operatie zullen 
u meegedeeld worden.

1.4 Ten slotte
In deze folder vindt u belangrijke 
informatie over een strabisme. 
Mocht u vragen hebben, verzoe-
ken wij u om ons te contacteren.

1.5 Contact
Dienst Afspraken
T 0032 89 32 51 51

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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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

BR0493


