Chalazion (talgklierzwelling, gerstekorrel)

Uw behandelend oogarts heeft voorgesteld om bij u een talgklierzwelling te
laten verwijderen. In deze folder informeren wij u over de voorbereidingen,
de operatie en de eerste dagen na de operatie.
Wat is een chalazion?
Een chalazion is een zwelling van een talgklier (kliertje van Meiboom) in het
ooglid. Door het verstopt raken van de uitvoergang kan de talg niet meer naar
buiten komen en hoopt zich op in het kliertje. Het bobbeltje kan enkele millimeters
tot een centimeter groot worden. Een groot chalazion kan op het oog drukken of in
de weg zitten waardoor het zicht wordt belemmerd. Na verloop van tijd kan er een
pijnlijke zwelling ontstaan, net boven of onder de rand van het ooglid. Het gehele
ooglid kan soms in korte tijd rood en gezwollen worden. De oogarts kan met
gebruikmaking van de microscoop zien of er een chalazion aanwezig is.
Behandeling van een beginnend chalazion
Een beginnend chalazion kan het best worden behandeld met warme
kompressen. Leg twee maal daags gedurende vijftien minuten een in heet water
(zodanig dat de ellebooghuid dit kan verdragen) gedrenkte schone zakdoek of
gaasje op het aangedane ooglid.
Een ontstoken chalazion kan met antibiotische en eventueel corticosteroïd
oogdruppels of oogzalf behandeld worden.
Het chirurgisch verwijderen van een chalazion
In eerste instantie wordt gewacht op spontaan herstel, maar vaak is het nodig een
chalazion chirurgisch te verwijderen.
Voorbereidingen
Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
U kunt uw eventuele medicijnen innemen zoals u gewend bent. Wij adviseren u
om een begeleider mee te nemen omdat u de eerste 24 uur na de operatie zelf
geen voertuig mag besturen.
De ingreep vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer een kwartier. De oogarts
dient de verdoving toe door middel van een injectie in het ooglid. Het chalazion
wordt verwijderd door het maken van een sneetje aan de binnenzijde van het
ooglid. Hierdoor is er geen sprake van zichtbare littekens. Ook wordt de wand (het
kapsel) van het chalazion verwijderd, om te voorkomen dat de zwelling op
dezelfde plaats weer terug komt. Wanneer het nog iets nabloedt, wordt het oog
afgedekt met een verband.
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Instructies voor thuis na de behandeling
Twee uur na de ingreep mag het eventuele zalfverband af worden gedaan en zijn
er geen verdere restricties.
Complicaties
Er zijn weinig risico’s verbonden aan deze operatie.
 Een bloeduitstorting na de operatie komt vaak voor, maar dit trekt weg in
enkele weken.
 Soms komt er een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is niet
ernstig, maar het duurt wel langer voordat het ooglid genezen is.
 Littekens en infecties komen heel weinig voor.
Resultaat
Een chalazion kan eenmalig zijn, het kan echter ook voorkomen dat op een
andere plaats in het ooglid opnieuw een chalazion ontstaat. Blepharitis (ontsteking
van de ooglidrand) is een vaak voorkomende oorzaak voor het ontstaan van een
chalazion.
Afspraak
De ingreep wordt uitgevoerd door:…………………………………………..
en staat gepland op:
datum:

……………………………………………………………….

dag/tijdstip:

……………………………………………………………….

locatie:

Dirksland

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek
oogheelkunde, T 0187 60 71 60.
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Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli
oogheelkunde, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.30-16.30 uur, T 0187 60 71 60.
Buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp (SEH), T 0187 60 79 90.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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