Chalazion

In deze folder staat kort beschreven wat een chalazion is en wat er aan gedaan
kan worden. Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de oogarts.
Wat is een chalazion (gerstekorrel)?
Een chalazion is een verstopt geraakt talgkliertje aan de binnenzijde van het
onder- of bovenooglid. Normaal gesproken produceert zo'n kliertje talg
(huidsmeer), wat bijdraagt aan de kwaliteit van de traanfilm. Soms raakt de
uitgang van kliertje verstopt en kan een chalazion ontstaan. Vaak begint een
chalazion met een ontsteking. Dan is het ooglid pijnlijk en rood. Na verloop van
tijd trekt de ontsteking weg en kan de zwelling blijven.
Behandeling van een chalazion
Vaak trekt een chalazion vanzelf weg. Het kan helpen om warme kompressen op
de zwelling te leggen en om de zwelling te masseren. Als de zwelling binnen
4 weken niet verdwijnt en u heeft er last van dan kunt u ervoor kiezen om het
chalazion door de huisarts of de oogarts te laten behandelen. Er bestaan
verschillende manieren om een chalazion te behandelen. Op de polikliniek
oogheelkunde kiezen we er voor om een sneetje in de zwelling te zetten.
Met een verwijzing van uw huisarts krijgt u een afspraak op onze polikliniek.
Tijdens deze afspraak wordt de zwelling beoordeeld en kunnen we ook meteen
de behandeling doen.
Het ooglid wordt eerst met een injectie verdoofd. Vervolgens wordt aan de
binnenkant een klein sneetje in de zwelling gezet en wordt het talg eruit
gehaald. Na de behandeling krijgt u wat zalf in het oog en gedurende één uur
een drukverband op het oog. Nabehandeling is niet nodig.
Aangezien er in de oogleden meerdere talgkliertjes zitten, is het mogelijk dat er
vaker een chalazion ontstaat.
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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
Website: www.oogheelkunde.cwz.nl
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