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OOGSPIEROPERATIE BIJ KINDEREN MET 

SCHEELZIEN 
 

Waarom een oogspieroperatie? 

Een oogspieroperatie kan om een cosmetische of om een functionele reden worden uitgevoerd. 

Functionele redenen voor de operatie kunnen onder meer zijn: dubbelzien, verlies van de 

samenwerking van de ogen en hoofdpijn. 

 

Doel van de operatie 

Indien de operatie om een cosmetische reden wordt uitgevoerd, is het doel een mooiere 
oogstand. Is er een functionele reden, dan is de operatie bedoeld om de ogen weer (beter) 
samen te laten werken en eventuele klachten van dubbelzien of hoofdpijn te verminderen. Een 
scheelzien - operatie is dus niet bedoeld om het gezichtsvermogen van een oog te verbeteren 
of om zonder bril te kunnen zien. 
 
Voorbereidingen op de operatie 
U hebt het orthoptisch spreekuur bezocht waar de oogstand van uw kind is vastgelegd en hebt 

een consult gehad bij de oogarts, die uw kind gaat opereren. U heeft een recept meegekregen 

voor oogdruppels welke uw kind na de operatie dient te gebruiken. 

 

De oogarts heeft uw kind op de opnamelijst gezet en van het planningsbureau (route 5) krijgt u 

een voorlopige datum voor de opname. In uitzonderlijke gevallen wordt de operatie uitgesteld 

vanwege spoedoperaties. Twee weken voor opname krijgt u schriftelijk bericht van de definitieve 

datum. Deze dient u telefonisch te bevestigen aan het planningsbureau. Tevens maakt het 

planningsbureau een afspraak voor de anesthesist, die het vooronderzoek in verband met de 

narcose verricht.    

  

De operatie gebeurt altijd onder narcose en is in principe een dagopname. Uw kind mag dus als 

alles goed gaat, dezelfde dag weer naar huis. Om misselijkheid en braken tijdens of na de 

operatie zoveel mogelijk te voorkomen moet uw kind nuchter zijn. Dat wil zeggen dat hij/zij vanaf 

middernacht vóór de ingreep niets meer mag eten en drinken. 

 

Opname 

Op de dag van de opname mag uw kind niet verkouden zijn of koorts hebben. Ook als uw kind 

een oogontsteking zonder koorts heeft kan de operatie niet doorgaan. 

Wanneer uw kind op de dag van de opname verkouden is of een temperatuur boven 38° C 

heeft, dan vragen wij u contact op te nemen met de polikliniek oogheelkunde.  

 

Wat gebeurt er tijdens de operatie? 

Als uw kind onder narcose is, wordt het oog zo gedraaid dat de oogarts goed bij de te opereren 

oogspier(en) kan komen. Er wordt een sneetje in het bindvlies van het oog gemaakt ter hoogte 

van de te opereren spier. Vervolgens wordt de oogspier op de oogbol verplaatst, en soms 
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ingekort. Daarna wordt het bindvlies weer dichtgehecht met oplosbare hechtingen. Deze 

verdwijnen dus vanzelf en hoeven later niet te worden verwijderd.  

In verreweg de meeste gevallen wordt aan beide ogen geopereerd, ook als steeds één oog 

scheelstaat. Dit heeft te maken met de symmetrie van de oogbewegingen en de soort operatie. 

De operatie duurt meestal een half uur tot een uur. De ogen worden nooit uit de oogkassen 

gehaald en er wordt alleen aan de buitenkant van de oogbol geopereerd.   

Na de operatie 

Als uw kind wakker wordt uit de narcose, zijn de ogen niet afgeplakt. De ogen zijn wel wat rood 
en geïrriteerd. Meestal wordt dit niet als erg pijnlijk ervaren. De oogarts doet na afloop van de 
operatie zalf in de ogen, hierdoor kan uw kind soms tijdelijk waziger zien. 

Misselijkheid komt heel regelmatig voor. Dit heeft te maken met de narcose én met het feit dat er 
aan de oogspieren getrokken wordt. De verpleging kan daar iets voor geven maar het is ook 
mogelijk om dit van tevoren te doen zodat de misselijkheid voorkomen wordt. Vraag er naar bij 
de anesthesist tijdens het vooronderzoek. 

De oogzalf of oogdruppels die de oogarts heeft voorgeschreven dient u de dag na de operatie te 
gaan gebruiken volgens voorschrift gedurende minimaal 1 week. De eerste weken is het extra 
belangrijk dat uw kind de ogen goed beweegt. De orthoptist zal u daarom oefeningen 
meegeven. 

Het is belangrijk dat er in de eerste week na de operatie geen viezigheid in de ogen komt. Dat 
betekent: niet in de buurt van veel zand komen (bijvoorbeeld zandbak/strand/manege) en de 
eerste 3 weken niet zwemmen. Wees voorzichtig met douchen en haren wassen omdat dit 
pijnlijk is. 

Het is verstandig om de eerste dagen niet naar school of werk te gaan i.v.m. infectiegevaar. De 
hechtingen lossen binnen enkele weken vanzelf op en de irritatie is dan verdwenen.  

 
Van tevoren worden er een aantal nacontroles bij de orthoptist afgesproken. Meestal één dag en 
één week na de operatie. 
 
Het komt soms voor dat na een oogspieroperatie (opnieuw) een lui oog ontstaat waarvoor 

afgeplakt moet worden. 

 

Het is na de operatie belangrijk om de gezichtscherpte te blijven controleren, zelfs als de ogen 
keurig recht (lijken te) staan.  

Risico’s van de operatie 

Elke operatie brengt een zeker risico met zich mee, maar gelukkig treden er maar zelden echte 

complicaties op.  

 

Het meest voorkomende probleem na een operatie is dat de oogstand kan tegenvallen. Soms 

blijkt de operatie te weinig effect te hebben gehad, maar de oogstand kan ook ‘doorschieten’ de 

andere kant op, hoe goed we ook de oogstand voor de operatie gemeten hebben.  

Het definitieve resultaat van de operatie kan pas na een aantal maanden worden beoordeeld. 

Soms is (zelfs na langere tijd) een tweede operatie nodig.  
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Het kan gebeuren dat er na de operatie dubbelzien optreedt. U hoeft zich hierover geen zorgen 

te maken, meestal gaat dit vanzelf over. De hersenen moeten wennen aan de nieuwe oogstand 

en de ogen zelf moeten herstellen van de operatie. Heel zelden blijft het dubbelzien aanwezig. 

Dit kan dan meestal met een her-operatie of een speciale bril behandeld worden. Als u zich 

goed aan de voorschriften houdt, komt een echte ontsteking na de operatie zelden voor, wel kan 

er wat afscheiding zijn als gevolg van de hechtingen. 

 

Een zeer zeldzame complicatie van de operatie is een inwendige oogontsteking. U merkt dit 

doordat het kind last heeft van: hangerigheid, koorts, zwelling van de oogleden en een 

toenemend verschil in roodheid tussen beide ogen. Neemt u dan direct contact op met de 

polikliniek oogheelkunde en buiten kantooruren met de afdeling spoedeisende hulp. Een 

intensieve behandeling is dan nodig en genezing is soms niet mogelijk. 

Voorbereiding van uw kind 

Het is zeer zinvol om uw kind goed voor te bereiden. Hoe u dat doet is afhankelijk van de 

leeftijd. Zie de folder “ Kinderdagbehandeling- operatie” van de Kinderafdeling.  

In principe wordt uw kind op de kinderafdeling opgenomen. 

 

Patiëntenrechten 

De rechten van uw kind en van u als ouders zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO). Per leeftijdscategorie houdt dit in:  

Kinderen tot 12 jaar:  

Tot 12 jaar beslissen ouders over een onderzoek en/of behandeling. Aan jonge kinderen moet 

wel op een begrijpelijke manier worden uitgelegd wat er gaat gebeuren. Voor situaties waarin u 

zelf geen beslissing kunt nemen, is het mogelijk hiervoor een vertegenwoordiger aan te wijzen.  

Kinderen van 12 tot 16 jaar:  

Zijn kinderen tussen 12 en 16 jaar dan moeten zowel de ouder als het kind toestemming geven 

voor een onderzoek en/of behandeling. Daarbij heeft het kind in principe het laatste woord.  

Jongeren vanaf 16 jaar:  

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen over een onderzoek en/of behandeling. 

Toestemming van de ouders is niet meer vereist.  

    

Tot slot: 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52 en vragen naar de orthoptiste. Ook 

op http://www.orthoptie.nl kunt u meer informatie vinden. 

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 

http://www.orthoptie.nl/
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