Ooglidcorrectie
Dutch Clinic
Hangende oogleden en wallen

Bij Dutch Clinic in Hoofddorp ontvangt u hoogstaande
kwaliteit, uitstekende service en persoonlijke aandacht.
Precies wat u mag verwachten als u besluit een
ooglidcorrectie te ondergaan.
Wilt u ook weer een frisse blik en jonge uitstraling?
U bent bij ons team van ervaren specialisten in
vertrouwde handen.

Wanneer kiezen voor
een ooglidcorrectie?
Heeft u een vermoeide blik? Heeft u wallen onder de ogen
of vaak hoofdpijn doordat de oogleden hangen en u deze
steeds, wellicht onbewust, optrekt met uw voorhoofd? Of
zijn uw onderoogleden verslapt? In al die gevallen kan een
ooglidcorrectie voor u de oplossing zijn.

Hangende oogleden
en wallen
Een ooglidcorrectie is meestal nodig doordat de oogleden hangen,
dit kunnen de bovenste maar ook de onderste oogleden zijn. De
reden voor deze hangende oogleden is doorgaans huidverslapping.
Dit kan ontstaan door erfelijke aanleg of door uw levensstijl.
Doordat de huid verslapt is het niet sterk genoeg meer om de
inwendige vetpockets te ‘verbergen’ en deze komen dan naar
buiten. Onder de ogen zien we die vetpockets als de beruchte
wallen en boven de ogen als de hangende oogleden.

Weer een frisse
blik en jonge
uitstraling

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de

Dit komt veelvuldig voor en beïnvloedt uw

bovenooglidcorrectie en onderooglidcorrectie. Een

voorkomen enorm. De hangende oogleden

ooglidcorrectie is een veel uitgevoerde operatie om

geven u immers een vermoeide uitstraling en

u weer een jongere uitstraling en frisse blik te geven.

laten u ouder lijken dan u bent. Gelukkig is dit

Deze ingreep, ook bekend als Blepharoplastiek, wordt

goed te verhelpen met een ooglidcorrectie!

uitgevoerd als de huid van de oogleden verslapt.

Behandeling door chirurgen
De oplossing bij hangende oogleden is het verwijderen van de
vetpockets. De plastische chirurgen van de Dutch Clinic voeren
deze behandeling uit. Zij verwijderen rond de ogen de overtollige
huid en vetweefsel en zo nodig ook spierweefsel zodat u weer
dezelfde heldere blik krijgt als jaren terug. De ooglidcorrectie kan
boven het oog worden uitgevoerd, de bovenooglidcorrectie, en
ook onder het oog, de onderooglidcorrectie. Bij de Dutch Clinic is
een gecombineerde ooglidcorrectie ook mogelijk. Zo bent u met
een behandeling klaar!

Bovenooglidcorrectie

Onderooglidcorrectie

De bovenooglidcorrectie is de ingreep voor de hangende

Heeft u blijvende wallen onder uw ogen of verslapte

oogleden. De vetpockets die dan op de oogbol drukken

onderoogleden? Dan is een onderooglidcorrectie de juiste

worden snel en veilig weggehaald. Dit geeft niet alleen

ingreep. Ook hiervoor kunt u terecht bij de plastisch chirurgen

een jongere, frissere uitstraling, u zult ook niet steeds

van de Dutch Clinic om in een dag van uw wallen of slappe

meer uw oogleden ongemerkt optrekken wat hoofdpijn kan

onderoogleden af te komen.

veroorzaken en tot diepe rimpels in het voorhoofd kan leiden.
Met de bovenooglidcorrectie zijn al die vervelende
symptomen snel verleden tijd.

Poliklinische ingreep

Binnen 45 minuten

Een ooglidcorrectie is een poliklinische

De ooglidcorrectie zelf neemt meestal 30

ingreep, dit betekent dat de behandeling

tot 45 minuten in beslag. Daarna bent u nog

op 1 dag plaatsvindt, onder plaatselijke

steeds verdoofd en kunt u rustig bijkomen

verdoving. Na de behandeling kunt u

terwijl een van de assistenten van de Dutch

dezelfde dag weer naar huis. Het is echter

Clinic uw ogen nauwgezet en voorzichtig zal

wel een ingreep waar u vooraf en achteraf

koelen. Door deze koeling worden de meeste

rekening mee moet houden. Wij bereiden u

zwellingen voorkomen of in ieder geval

daar zo goed mogelijk op voor, tijdens de

verminderd. Het koelen gebeurt met een

intakegesprekken in onze kliniek.

icepack. Hierna mag u naar huis.

Resultaat
Na de behandeling is de huid rond uw
ogen de eerste tijd erg gezwollen en
rood. Dit trekt langzaam weg en na
enkele maanden zal het definitieve
resultaat van uw ooglidcorrectie
zichtbaar zijn. U behoudt dit resultaat
meestal zo’n tien jaar. Eindelijk weer
een frisse blik en jonge uitstraling.

Waarom ooglidcorrectie bij Dutch Clinic?
Meer dan 50.000 tevreden klanten

Vakkundige en ervaren artsen

Beste kwaliteit in Nederland

Hoge klanttevredenheid

Ruim 25 jaar ervaring

Altijd gratis consult

Compleet aanbod onder
één kliniek in Hoofddorp

Maak vandaag nog
een afspraak voor
een gratis consult!
Dutch Clinic
Hoofdweg 848A

Afspraak maken

2132 MC, Hoofddorp
+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

dutchclinic.com

