Nazorg scheelzien operatie
(Strabismus)

Wij hopen dat de operatie naar wens is verlopen. De ochtend na de operatie kan
het zijn dat de geopereerde ogen dichtgeplakt zitten. Reinig deze dan met een
schoon washandje en lauwwarm kraanwater en dep ze voorzichtig droog.
Na de operatie ziet het oog of zien de ogen er rood uit en voelen branderig aan,
dit is een gevolg van de operatie. Dit kan geen kwaad.
De ochtend na de operatie start u met het druppelen met Tobradex. Dit doet u 2
maal daags, gedurende 1 week. De oogdruppels geven na het indruppelen even
een scherp gevoel in het oog. Dit kan geen kwaad.
Waar moet u rekening mee houden?
 Het bewegen van de ogen kan gevoelig zijn
 Als u dubbel ziet of als de gezichtsscherpte niet goed is, mag u niet zelfstandig







deelnemen aan het verkeer
Niet zwaar tillen de eerste week
De eerste 3 weken mag u niet zwemmen en is het verstandig stoffige ruimtes
te vermijden (bijvoorbeeld een manege)
Het wordt afgeraden een zonnebril te dragen in de eerste week na de
operatie, omdat dit nadelig kan zijn voor de stand van de ogen
Dep tranen/vocht weg met een disposable zakdoek
Wrijf niet in uw oog/ogen
Zie voor antwoorden op andere vragen de folder ‘Strabismusoperatie’

Belangrijk!
Neemt u in de volgende gevallen direct contact op:
 Het oog/de ogen doen hevig pijn
 Koorts
 Het zicht gaat achteruit
 Bij een sterke zwelling van de oogleden
 Bij misselijkheid en braken
 Bij toenemende roodheid, in combinatie met pijn
 Bij toename van scheelzien en/of dubbelzien
Uiteraard kunt u bij vragen en/of twijfel altijd contact met ons opnemen via
onderstaand nummer.
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Tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) belt u met de oogkliniek
Telefoon (024) 365 82 15
Buiten kantooruren of in het weekend de spoedeisende hulp
Telefoon (024) 365 83 22
Er vindt nog een controle afspraak plaats bij de orthoptist. Deze afspraak heeft u
mee gekregen op een afspraakkaartje op de dag van de operatie.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Bij vragen voor of na de operatie, kunt u contact opnemen met de assistentes
van de
Oogkliniek (B01)
Telefoon (024) 365 82 15 (binnen kantooruren)
Bij ernstige klachten die niet kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de
afdeling
Spoedeisende hulp (B54)
Telefoon (024) 365 83 22 (buiten kantooruren)
Bij vragen over de operatiedatum of verhindering voor de operatie, kunt u
contact opnemen met de afdeling Opname en patiëntenplanning (B02)
Telefoon (024) 365 71 34
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