U.Z. Leuv en Dagziekenhuis
Oogziekten

Ontslag na een
strabismeoperatie
in het dagziekenhuis
Controle na de ingreep

Hoe de oogdruppels toedienen?
- Het hoofd achterover houden.Voorzichtig het onderste ooglid omlaag trekken. Zeker één druppel dient in
het oog terecht te komen.Valt er toevallig een tweede
druppel in het oog dan is dit niet erg.
NOOIT met het flesje tegen het oog duwen.
- Verzet het kind zich heftig, dan is dit een handige tip:
Leg het kind plat op de rug en hou het hoofdje stevig
vast. Druppel enkele druppels op het gesloten oog en
wacht tot het kind spontaan het oogje opent. De
druppel sijpelt dan vanzelf in het oog.

- Eén dag na de operatie wordt u op afspraak verwacht
op de postoperatieve consultatie in het U.Z. Sint-Rafaël
- Na een week en vervolgens na een maand wordt u
verwacht voor een controle op de consultatie in het
U.Z. Sint-Rafaël. Zodra het kan, wordt u doorverwezen
naar uw eigen oogarts.

Verdere behandeling

Oogverzorging thuis

- Attesten voor de hospitalisatieverzekering worden
NIET DOOR DE ARTS, maar door de Inschrijvingsdienst
op de gelijkvloerse verdieping ingevuld. Medische attesten worden daarentegen wel door de arts ingevuld.
- Facturen worden per post bezorgd.

- Er wordt geen oogverband aangebracht. Het is daarom belangrijk dagelijks oogdruppels (ter bescherming
en genezing) in te druppelen.
Vooral bij kindjes is het toedienen van oogdruppels
belangrijk. Ze wrijven gemakkelijk in hun oogjes
waardoor die snel kunnen infecteren.
- Zwemmen is niet toegestaan gedurende vier weken.
Andere sporten mogen wel. Douchen, baden en haar
wassen (babyshampoo) is veilig
Het oog mag ‘s morgens gereinigd worden met leidingwater en een proper washandje.

- Het afplakken van het oog wordt het best opnieuw
gestart na één week.
- Voor het dragen van de bril, krijgt u individuele raadgevingen als u op controle komt.

Administratie

Bij problemen of voor bijkomende
inlichtingen
U kunt overdag altijd bellen naar het dagziekenhuis op
het nummer (016)33 77 20 of (016)33 77 24 van 7.30 uur
tot 18 uur. Vanaf 18 uur en tijdens het weekend kunt u
zich wenden tot de oogarts met wachtdienst, via de telefooncentrale (016)33 22 11.

