GUN UZELF EEN STRALENDE BLIK MET EEN OOGLIDCORRECTIE!
Heeft u last van vermoeide ogen, een ouder uiterlijk of hoofdpijn? Een bovenooglidcorrectie kan
uitkomst bieden! Na een ooglidcorrectie ziet u er weer stralend, uitgeslapen en vaak jaren jonger uit.
Onze zeer ervaren plastisch chirurgen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie (NVPC) en voeren deze behandeling met de grootst mogelijke zorg en aandacht uit. Tijdens
een consult kunt u uw persoonlijke wensen bespreken en onze specialist zal u eerlijk informeren. U
kunt vervolgens rustig overwegen of u dit advies wilt opvolgen.
De ooglidcorrectie
De plastische chirurg voert de ooglidcorrectie uit onder plaatselijke verdoving. Hiervoor worden uw
ogen verdoofd met kleine prikjes. Allereerst verwijdert de plastisch chirurg het teveel aan huid en vet
rondom de oogleden. De chirurg maakt een sneetje in de natuurlijke plooi van het ooglid. Zo is het
litteken later nauwelijks zichtbaar. De plastisch chirurg sluit de huid met fijne hechtingen. De gehele
ingreep duurt ongeveer één uur.
Na de ooglidcorrectie
Wanneer u zich goed voelt, mag u na een half uur weer naar huis. Uw zicht kan tijdelijk wat zijn
verminderd, waardoor autorijden af te raden is. Na ongeveer één tot twee uur is de plaatselijke
verdoving uitgewerkt. De lichte zwelling na de ingreep kan gevoelig zijn.
Na de ingreep is het resultaat van de ooglidcorrectie direct zichtbaar. Het resultaat is wel enigszins
vertekend. Het gebied rondom de ogen is namelijk nog gezwollen en er kunnen bloeduitstortingen
aanwezig zijn. Deze zullen na ongeveer een week verdwijnen. De eerste week is het voor u wellicht fijn
om een zonnebril te dragen. Uw huid en wimpers kunnen wat verdoofd aanvoelen. Dit herstelt vanzelf
weer.
Na één week worden uw hechtingen verwijderd en zijn de zwellingen en bloeduitstortingen zo goed
als verdwenen. Als dit zo is, mag u weer make-up en contactlenzen dragen. Het is verstandig om de
eerste twee dagen rustig aan te doen en niet voorover te bukken. Pas na een week kunt u rustig weer
beginnen met sporten en het uitvoeren van lichamelijk zwaar werk.
Kijk op de achterkant voor meer informatie en onze voorwaarden

Onze voorwaarden

ONZE VOORWAARDEN
a) De prijs van € 895,- is voor een poliklinische bovenooglidcorrectie van beide ogen en inclusief foto’s
bij de medisch fotograaf (ADRZ) en nacontroles
b) Het consult kan plaatsvinden met een verwijsbrief van uw huisarts (kosten worden ingediend bij
zorgverzekeraar en worden vergoed m.u.v. uw eigen risico) of voor eigen rekening (kosten €50,-)
c) De factuur van de ooglidcorrectie is volledig voor eigen rekening en kan niet ingediend worden bij
uw zorgverzekeraar
d) Het consult en de behandeling vinden plaats bij één van de plastisch chirurgen van Zeelandcare.
Meer informatie over een ooglidcorrectie
Dit kan in het MWCZ te Goes, de Zorgboulevaart in Vlissingen of de Victoriakliniek te Zierikzee.
e) Het consult is vrijblijvend maar niet gratis (zie punt b), dit betekent dat u na het consult vrij bent te
beslissen of u de behandeling wilt ondergaan
f) Het consult vindt binnen de geldigheidsperiode plaats, de behandeling kan later plaatsvinden
g) De prijs van de bovenooglidcorrectie is geldig van 1 september 2018 t/m 30 augustus 2019

MEER INFORMATIE
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?
Ga naar www.zeelandcare.com/maakeenafspraak of neem contact op met ons patiënt contact centrum
via 088-19 01 901 of e-mailadres info@zeelandcare.com
_____________________________
Bent u benieuwd naar de ervaringen van patiënten? Lees ze op de website of vul uw eigen ervaring in op
www.zeelandcare.com/ervaring

