Patiënteninformatie

De oogspieroperatie

De oogspieroperatie

20160004 De oogspieroperatie.indd 1

1

02-09-16 10:01

20160004 De oogspieroperatie.indd 2

02-09-16 10:01

De oogspieroperatie
Polikliniek Oogheelkunde, route 0.9
Telefoon (050) 524 6990

Algemeen
•	
Neemt u bij ieder onderzoek uw ziekenhuispasje en een geldig identiteitsbewijs
mee.
•	
Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de polikliniek Oogheelkunde.

Inleiding
In overleg met u is besloten om uw kind op de wachtlijst voor een oogspieroperatie
te plaatsen. Deze operatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. Dit houdt in dat
uw kind dezelfde dag weer naar huis mag.
De oogspieroperatie (of strabismus-operatie) is een operatie aan de spieren die de
ogen bewegen. Die spieren zijn normaal niet te zien, want die zitten onder het vlies
van het oogwit. De oorzaak van het scheelzien zit niet in de oogspieren, maar in
het oogbewegingscentrum in de hersenen. Dit oogbewegingscentrum kan niet
geopereerd worden, maar de oogspieren wel. Hoe goed het resultaat van de operatie is, hangt vooral af van de vraag of het in de hersenen wil ‘sporen’. Recht zien is
namelijk een samenspel van de hersenen en beide ogen. Daarom worden meestal
beide ogen geopereerd en niet alleen het afwijkende oog.

Voorbereiding op de operatie
Meestal is er een wachtlijst voor de operatie. Als uw kind aan de beurt is, neemt
de opname-afdeling van het ziekenhuis contact met u op om de operatiedag af te
spreken.
U krijgt instructies mee waarmee u uw kind vooraf kunt voorbereiden op de operatie. Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren en geef het op de dag
van de ingreep iets vertrouwds mee naar het ziekenhuis (een knuffel of speelgoed).
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Is uw kind ziek of verkouden, of in contact geweest met een kinderziekte, geeft u
dit dan meteen door. De operatie kan dan beter uitgesteld worden. Ook krijgt uw
kind nog een oproep voor het preoperatief onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats
bij de anesthesioloog, de specialist die tijdens de operatie voor de verdoving zorgt.
Behalve bij de oogarts is uw kind onder behandeling van een orthoptist. Deze paramedicus is gespecialiseerd in het deel van de oogheelkunde dat de samenwerking
tussen de ogen, de oogstand en de ontwikkeling van het zien betreft. De orthoptist beoordeelt de mate van het scheelzien (de scheelzienshoek). Voor de operatie
bekijkt de orthoptist welke spier of spieren bij uw kind verplaatst, dan wel ingekort
moeten worden.
Hierbij wordt nog een keer goed naar de oogstand en oogbewegingen gekeken
en krijgt u de laatste informatie. Deze controle is ongeveer een week voor de operatie. In de brief van de opname-afdeling staat vermeld waar en wanneer u zich
moet melden in het ziekenhuis. Bij de laatste controle voor de operatie wordt er
een vervolgafspraak gemaakt voor na de operatie en krijgt u een recept mee voor
oogdruppels. Deze kunt u dan vóór de operatie ophalen bij de apotheek en alvast
meenemen naar het ziekenhuis.
Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie. Zorgt u ervoor dat uw kind geen nagellak en geen sieraden draagt. Als uw kind lang haar heeft, doet u dat dan in een
staart of vlecht. Wij raden u aan uw kind na afloop van de operatie met twee volwassenen op te halen. Uw kind kan namelijk op te terugreis in de auto misselijk
worden en gaan braken.

De opname
U meldt zich op de afgesproken tijd in het ziekenhuis. Vervolgens gaat u met uw
kind naar de Dagverpleging Kinderen. Daar krijgt uw kind speciale operatiekleding
aan. De verpleegkundigen controleren bloeddruk, gewicht en temperatuur. Als het
zover is, wordt uw kind in bed naar de operatieafdeling gebracht.
Er mag één ouder aanwezig zijn bij het ‘in slaap brengen’ van uw kind. U krijgt op
de operatieafdeling een jas, muts en overschoenen aan. Als uw kind aan de beurt is,
wordt hij of zij naar de zogenoemde inleidingskamer gereden. De anesthesioloog
zet een kapje op de neus en mond van uw kind en dient zo de narcosegassen toe of
geeft een verdovend prikje. Uw kind valt langzaam in slaap en kan dan ineens heel
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slap worden. Soms worstelt een kind even, soms draaien opeens de ogen weg. Dit
kan een vreemde gewaarwording zijn.
Het kapje en de narcosegassen stinken een beetje, dit is onvermijdelijk. Vertelt
u dit uw kind ook van tevoren. Zodra uw kind onder narcose is, verlaat u met de
verpleegkundige de operatieafdeling. Meer informatie leest u in de brochure Verpleegafdeling kinderen.

De operatie
De operatie wordt verricht door de oogarts. Tijdens de operatie wordt een opening
gemaakt in het vlies van het oogwit. De spier wordt dan losgemaakt van de oogbol
en op een andere plaats weer vastgemaakt. Het oog zelf wordt er dus niet uitgehaald. Daarna wordt het oogvlies weer gesloten en gehecht. Dit gebeurt meestal
aan beide ogen. De operatie zelf duurt een half uur tot één uur. Met in- en uitslapen
erbij duurt het ongeveer anderhalf uur voordat u uw kind weer ziet.

Bijkomen
Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Als uw kind
wakker wordt, zit u naast het bed. Uw kind kan een infuus in de arm hebben, dat
wordt gebruikt om vocht en voedingsmiddelen toe te dienen. De ogen van uw kind
zullen wat rood, gezwollen en pijnlijk zijn. Er zit een soort pleisterbril op de ogen.
De ogen kunnen dichtgeplakt zitten van het bloed en traanvocht. Als de narcose
voldoende is uitgewerkt, kunt u met uw kind weer terug naar de kinderafdeling.
Sommige kinderen zijn een beetje misselijk na de narcose. Als alle controles in orde
zijn, mag uw kind terug naar de Dagverpleging Kinderen.
Meestal mag uw kind aan het eind van de dag weer naar huis. De verpleging beoordeelt wanneer uw kind voldoende is hersteld om naar huis te gaan. U krijgt van de
verpleegkundige een aantal adviezen en informatie mee.

Verschijnselen na de operatie
Na de operatie kan uw kind een paar uur misselijk en suf zijn. Neem iets mee voor
als uw kind moet overgeven onderweg. De ogen zijn rood, gevoelig en soms moeilijk open te houden. De ogen kunnen ‘trekkerig’ aanvoelen bij opzij kijken. Sommige kinderen zien de eerste dagen dubbel, doordat de ogen aan de nieuwe oogstand moeten wennen.
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Weer thuis
Uw kind kan de eerste dagen een beetje last hebben van de hechtingen in het oog,
ze kunnen wat prikken. Tegen de pijn kunt u Paracetamol in zetpilvorm geven. De
eerste week na de operatie druppelt u vier keer per dag de geopereerde ogen, om
infectie te voorkomen. U kunt de ogen schoonmaken met vers water uit de kraan
en een niet-pluizende doek. De hechtingen kunnen wat irriteren, maar lossen vanzelf op na een week of drie. Ze hoeven er dus niet uit worden gehaald.
De ogen blijven rood tot ongeveer zes weken na de operatie. De roodheid neemt
geleidelijk af. Als de roodheid plotseling erg toeneemt, is er kans op een ontsteking.
Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Om ontsteking te voorkomen mag uw kind drie weken niet zwemmen of in de zandbak spelen. Wanneer uw
kind weer naar school kan, is afhankelijk van hoe uw kind zich voelt.

De nacontrole
Ongeveer een week na de operatie vindt de nacontrole plaats. De orthoptist beoordeelt de voorlopige oogstand. De oogstand is pas na enkele weken tot maanden
stabiel. De oogarts controleert het oog en bepaalt of er moet worden doorgegaan
met druppelen. Ongeveer twee à drie maanden na de operatie kan het resultaat
definitief beoordeeld worden. In sommige gevallen is het nodig nog een keer te
opereren om het gewenste resultaat te bereiken.

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of
met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u
op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met de polikliniek Oogheelkunde, tel. (050) 524 6990 of met de Dagverpleging Kinderen tel. (050) 524 6410.
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Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 00
900 RM Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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