Uw kind onderging vandaag een kleine oogoperatie. Dat kan tijdelijk wat last
veroorzaken, maar ernstige bijwerkingen komen zelden voor.
Hieronder vindt u de richtlijnen voor de nazorg thuis. Zo nodig zal de arts:
∙ De nazorg wijzigen of aanvullen. Volg in dat geval altijd de richtlijnen van
de arts.
∙ Pijnstillers voorschrijven en een medicatieschema meegeven.

 Nazorg na STRABISME OPERATIE
∙ Reinig de ogen met een steriel kompres en kraanwater. Doe dit zolang er
bloed en/of korstjes aanwezig zijn. Uw kind moet geen oogverband
dragen.
∙ Druppel 2 x/dag Tobradex collyre in beide ogen (1 druppel per oog).
∙ Kinderen die een bril dragen, moeten die ook dragen na de ingreep.
∙ Een zonnebril is aangewezen als uw kind last heeft van fel licht.
∙ Laat uw kind niet spelen in zand, bos, stoffige omgevingen, ... om het
risico te beperken dat er vuil of stof in zijn ogen komt.
∙ Uw kind mag niet gaan zwemmen.
∙ Leg uzelf en uw kind een strikte handhygiëne op.
∙ Volg deze richtlijnen tot uw kind na 1 week op controle komt (raadpleging
kinderoogheelkunde). De arts beslist dan of verdere behandeling nodig is.
∙ Na 1 maand volgt een tweede controle.

 Nazorg na TRAANWEGSONDAGE
∙ Reinig de ogen met een steriel kompres en kraanwater. Doe dit zolang
er bloed en/of korstjes aanwezig zijn.
∙ Druppel 2 x/dag 1 druppel Tobradex collyre in het gesondeerde oog.
Stop de behandeling na 1 week.
 Nazorg na CHALAZION OPERATIE
∙ Verzorg het ooglid zoals voor de ingreep.
∙ Breng 2 x/dag Tobrex zalf aan in het geopereerde oog, gedurende
5 dagen.
 TRAANWEGINTUBATIE / OOGLIDCHIRURGIE
Geen nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen
De volgende bijwerkingen zijn niet verontrustend:
∙ bloederige tranen,
∙ bloedsporen in neus en mond,
∙ zanderig gevoel in één of beide ogen,
∙ zanderig gevoel bij het inbrengen van oogdruppels,
∙ last van fel licht.
Symptomen die als ernstig te beschouwen zijn:
∙ plotse zwelling,
∙ hevige pijn,
∙ koorts,
∙ etterige secreties.

Neem zo nodig contact op met
∙ Consultatie kinderoogheelkunde
 02 477 60 62
op werkdagen tussen 8.45 en 16.50 uur
∙ Spoedgevallendienst
(24/24 uur)
 02 477 51 00
(als de consultatie gesloten is of voor dringende hulp)
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