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F A C E L A N D
www.facelandclinic .com

alle belangrijke informatie over de correctie 
van uw boven- en onderoogleden door 

dokter Hupkens

https://www.facelandclinic.com/nl/?utm_source=brochure&utm_campaign=BOC
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Het consult
Ik heet u van harte welkom bij deze informatie over uw ooglidcor-
rectie. Mijn naam is Pieter Hupkens en ik ben sinds 15 jaar esthetisch 
plastisch chirurg. U heeft de eerste stap gezet naar chirurgische 
verbetering van uw gelaat en deze informatie zal u helpen een 
weloverwogen keuze te maken. 

Ik vind het belangrijk dat u zo duidelijk mogelijk aangeeft 
welke verbeteringen u wenst. Ook is het voor mij van belang 
om te weten of u al eerder een ooglidcorrectie heeft ondergaan. 

Voor de meeste cliënten is het einddoel van een ooglidcorrectie het 
terugkrijgen van een strakkere, jongere en frissere oogopslag. Het is 
belangrijk te weten dat mijn techniek het uiterlijk van uw oogleden 
zal verbeteren, zonder dat u er “anders” uit gaat zien. Uw oogopslag en 
manier van kijken blijven hetzelfde, u wordt alleen een “ jongere” en 
“frissere” versie van uzelf. Voorbeelden kunt u vinden op de website 
van Dokter Hupkens: www.dokterhupkens.nl

Bij het consult vraag ik naar uw gezondheid, zodat u de behandeling 
veilig kunt ondergaan. Het gaat om ziekten, medicijngebruik, 
allergieën, roken en dagelijkse activiteiten. 
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Als u door mij geopereerd wilt worden mag u gedurende 6 weken 
voor de operatie niet roken en niet meeroken. Meeroken betekent 
dat u in een ruimte bent waar anderen roken. Het is belangrijk 
om te weten dat het eindresultaat van een ooglidcorrectie 
afhankelijk is van de toegepaste operatietechniek en van uw 
anatomische verhoudingen. 

De oogleden bestaan onder andere uit huid-, spier-, vet- en 
botweefsel. Om een goed resultaat bereiken is het nodig dat deze 
4 structuren afzonderlijk geanalyseerd en gecorrigeerd worden. 
Tijdens het consult wordt uw hele gelaat fotografisch vastgelegd. 
Bij het verouderingsproces kunnen één of meerdere van 
onderstaande componenten een rol spelen.

1. De positie van uw wenk-brauwen: deze kunnen hoog, normaal 
of laag staan. De ooglidcorrectie zal dit niet veranderen. Bij een 
aantal mannen is een wenkbrauwlift nodig, bij vrouwen bijna nooit. 

2. De positie van de oogbol ten opzichte van de oogkas: De oogbol 
kan soms diep in de kassen liggen of juist een beetje uitpuilen. Ook 
dit blijft bij ooglidcorrectie ongewijzigd. 

3. De symmetrie rondom de ogen: De mate van symmetrie is soms 
wel en soms niet door een operatie te beïnvloeden. Asymmetrie 
van de wenkbrauwen kan alleen met een wenkbrauwlift verbeterd 
worden. Asymmetrie van de oogkas en de ooglidspleet vragen ook 
om een andere operatie dan een ooglidcorrectie. Ik zal tijdens het 
consult aangeven of dit bij u aan de orde is of niet.

4. De mate van huidoverschot en de elasticiteit van de oogleden: 
Het huidoverschot is goed te corrigeren. Hoe meer huidoverschot, 
hoe indrukwekkender het eindresultaat. Hoe steviger en hoe 
elastischer het weefsel, hoe sneller en hoe beter het herstel.
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5. De spierspanning: de dynamische activiteit van de kringspier 
veroorzaakt de zogenaamde kraaienpootjes. Het losmaken van de 
huid zal de invloed van de spier op de huid verminderen. 

6. De mate van vetuitstulping ter plaatse van de onderoogleden:
 Deze uitgezakte vetbultjes worden ook wel “wallen” genoemd 
en zijn goed te corrigeren. Hoe ernstiger de vetuitstulping, hoe 
indrukwekkender het eindresultaat.
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De operatie
U mag 6 uur voor de operatie niets eten en drinken. Het is belangrijk 
dat u voor het vervoer een begeleider mee neemt. U krijgt voor de 
operatie een speciale muts, jas en slofjes aan. In de voorbereidings-
ruimte maak ik een tekening op de oogleden. De operatie duurt 
45 minuten. Tijdens deze narcose, worden de oogleden nog extra 
voorzien van verdovende vloeistof, zodat u comfortabel wakker kunt 
worden. 

Tijdens de operatie wordt het operatiegebied volledig steriel 
gemaakt. Voor correctie van de bovenoogleden wordt het huid-
overschot ter plaatse van de plooi verwijderd. Voor correctie van 
de onderoogleden wordt overtollig huid-, spier- en vetweefsel via 
een snede onder de wimpers verwijderd. Het huid- en spierweefsel 
wordt met hechtingen gesloten en bedekt met met steriele huid-
pleisters. 
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De herstelperiode
Na de operatie kunt u de oogleden, op de dag van de operatie, 
ieder uur 10 minuten koelen met diepvries doperwten in boterham-
zakjes. U kunt twee van deze zakjes aan elkaar knopen, zodat u de 
armen vrij heeft. Als u de zakjes halfvol vult met dopwerten, voegen 
ze zich goed om de ogen. Om bevriezing van de huid te voorkomen 
kunt u een tissue of gaas tussen de huid en het boterhamzakje plaat-
sen. In de eerste week na de operatie is er zwelling en verkleuring en 
kunt u wat wazig zien. Het is normaal dat u de ogen nog niet 
volledig kunt sluiten. Het is verstandig om gedurende de eerste
 3 weken op uw rug te slapen, met uw hoofd wat omhoog. 

Ik zie u na 7 dagen voor het verwijderen van de tape en de hechtingen.
Om het verwijderen van de huidpleisters te vergemakkelijken 
kunt u deze een uur van te voren met vaseline insmeren. 

Na het verwijderen van de huidpleisters en de hechtingen zal de 
genezing steeds sneller verlopen en wordt het resultaat steeds beter 
zichtbaar. U kunt ieder uur de ogen een paar keer goed dichtknijpen 
om de spieren weer op gang te brengen en het resterende vocht uit 
de weefsels weg te werken.

Na enkele weken verdwijnen verkleuringen en zwellingen en kunt 
u de dagelijkse activiteiten gaan hervatten. Na 6 weken kunt u 
geleidelijk weer beginnen met sport en andere actieve bewegingen. 
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De lange termijn
In de loop van een jaar wordt het definitieve eindresultaat 
zichtbaar. Het gevoel in de wimpers komt terug en de littekentjes 
gaan vervagen. Het is belangrijk hoge temperaturen en ultraviolette 
straling door zon, sauna en zonnebank in het eerste jaar volledig te 
vermijden. Het resultaat van de ooglidcorrectie is blijvend, zij het dat 
het normale verouderingsproces doorgaat. De biologische klok van 
het gelaat wordt door de ooglidcorrectie vele jaren terug gedraaid. 

Voorbeelden kunt u vinden op de website. Als u vragen heeft of 
ongerust bent, kunt u via Whatsapp of telefonisch contact opnemen 
met Dokter Hupkens: 0613758176

Ik verzoek u vriendelijk, naast deze tekst, informatie te lezen op de 
websites van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie: 
www.nvpc.nl en de website van de Nederlandse Vereniging voor 
Esthetische Plastische Chirurgie: www.nvepc.nl

https://www.nvpc.nl/
https://www.nvepc.nl/
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