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Deze folder geeft u informatie over de diagnose, behandeling 

en nazorg. 
 

Chalazion: diagnose, behandeling en nazorg 
U heeft samen met uw oogarts besloten een poliklinische 
behandeling te ondergaan voor een chalazion. Deze folder 
informeert u over de diagnose, de behandeling en het 
nazorgtraject. 
 

Diagnose 
Een chalazion is een zwelling (bobbel) in het ooglid (zie pijl in 
afbeelding 1). De oorzaak is het verstopt raken van de 

afvoergang van een van de talgklieren in de ooglidrand, waarna 
een ontsteking ontstaat. Hierdoor vormt een bobbel in het 
ooglid. Deze bobbel verdwijnt dikwijls vanzelf binnen zes 
weken. Bij sommige patiënten verdwijnt het chalazion niet 
vanzelf. In dat geval kunt u het chalazion poliklinisch laten 
verwijderen. 
 
Het oog 



Voorbereiding op de behandeling  
Neemt u bij ieder bezoek een actuele medicatielijst mee, dit 
kan belangrijk zijn voor uw behandeling. Deze lijst kunt u 
afhalen bij uw eigen apotheek. Het is belangrijk dat u bij uw 
oogarts meldt of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, 
omdat dit gevolgen heeft voor uw behandeling. 
Acetylsalicylzuur (Aspirine), Carbasalaatcalcium (Ascal) of 
Clopidogrel (Plavix) kunt u zonder problemen blijven gebruiken. 
Bij gebruik van andere bloedverdunnende medicijnen, zoals 
Acenocoumarol of Fenprocoumon, moet u contact opnemen 
met uw oogarts.  
 

Het is mogelijk dat het chalazion na uw polikliniekbezoek bij de 
oogarts alsnog is verdwenen. Vergeet u in dat geval niet de 
afspraak voor de behandeling af te bellen. 
 

Waar vindt de behandeling plaats? 
De behandeling vindt plaats bij het Poliklinische 
Operatiecentrum (POC), balie 131. De ingang van het POC 
bevindt zich aan de buitenkant van het ziekenhuis. U moet dus 
niet via de Hoofdingang naar binnen. Komt u met de auto? Volg 
dan de bordjes ‘Poliklinisch Operatiecentrum’ als u het terrein 
op rijdt, deze leiden u naar de juiste parkeerplaats. Komt u met 
de fiets of het openbaar vervoer? Volg dan de bordjes 
‘Poliklinisch Operatiecentrum’, deze vindt u op de 
bewegwijzeringborden langs het voetpad.   

 

De behandeling  
Voor de behandeling controleert de arts samen met u een 
aantal gegevens: uw geboortedatum, allergieën en welk oog 
behandeld wordt.De assisterende medewerker geeft u een 
verdovende oogdruppel en de arts verdooft het ooglid met twee 
injecties. Deze worden geplaatst aan de buitenkant en aan de 
binnenkant van het ooglid. Nadat de verdoving enige minuten 

is ingewerkt, wordt het ooglid met een klemmetje naar buiten 
gedraaid (afbeelding 2). Daarna wordt een klein sneetje 
gemaakt en de inhoud van de bobbel wordt verwijderd 
(afbeelding 3). Wanneer de inhoud van de bobbel eruit is, 
wordt het klemmetje van uw ooglid verwijderd. Omdat het 
sneetje aan de binnenkant van het ooglid wordt geplaatst, 



worden er geen hechtingen geplaatst en krijgt u geen litteken. 

Na de behandeling wordt er een drukverband op het oog 
geplaatst. 
 

 
Na de behandeling 
De polikliniek-OK medewerker verwijdert na vijftien minuten 
het drukverband en vervolgens kunt u weer naar huis. Het is 
mogelijk dat u na het verwijderen van het drukverband een 
korte tijd wazig ziet. Wij raden u daarom aan een begeleider 
mee te nemen. U hoeft niet terug te komen voor controle, 
tenzij de oogarts u anders vertelt. 
 

Instructies 
De eerste 24 uur mag u niet wrijven in het oog, omdat de kans 
op nabloeden aanwezig is. Mocht er toch een nabloeding 
ontstaan, neem dan een schone doek en druk deze gedurende 
tien minuten tegen het ooglid, zodat het bloeden stopt. 
 

Mogelijke klachten na de behandeling 
Enkele dagen na de ingreep kan uw ooglid nog pijnlijk 
aanvoelen. Dit is normaal. U mag tegen de pijn paracetamol 
innemen (geen aspirine). Door de injectie en het klemmetje 
kunt u een ‘blauw oog’ oftewel een bloeduitstorting in het 
ooglid krijgen. Dit is onschuldig, maar kan wel een week 

zichtbaar zijn. 
 

Resultaten 
De bobbel kan na de behandeling nog enige tijd zichtbaar zijn 
en verdwijnt meestal vanzelf. Een chalazion kan eenmalig 



voorkomen, maar het kan ook zijn dat op een andere plek in 

het ooglid een nieuw chalazion ontstaat.  
 
Wanneer het chalazion binnen zes weken nog niet verdwenen 
is, kunt u een nieuwe afspraak maken bij de assistente van de 
polikliniek oogheelkunde. Een nieuw chalazion kan op dezelfde 
manier worden behandeld, maar hiervoor is wel een nieuwe 
doorverwijzing van uw huisarts of behandelend oogarts nodig. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen contact opnemen met de polikliniek 

Oogheelkunde van het Franciscus Gasthuis, via 
telefoonnummer 010 - 461 6935. 
 

Veiligheidstips voor na de ingreep 

Een aantal eenvoudige tips kunnen ervoor zorgen dat u de 
behandeling op een positieve manier ervaart. 

 Kom nooit alleen, maar neem altijd iemand met u mee: 
twee horen en onthouden meer dan één! Indien u niet zo 
goed Nederlands of Engels spreekt, neem dan iemand mee 
die dat wel kan.  

 Als u vragen heeft of bezorgd bent over iets dat u niet 
begrijpt, vraag het dan aan uw arts, verpleegkundige of 
ziekenhuismedewerker. U heeft er recht op te weten wat 
er met u gebeurt.  

 Wees oplettend en wees er zeker van dat u de juiste 
medicijnen krijgt. Als u twijfelt, vraag het dan aan de 
behandelaar. Fouten bij het toedienen van medicijnen zijn 
nooit volledig te voorkomen. 

 Lees de folder en de informatie op de website van het 
ziekenhuis nauwkeurig. Als u iets niet begrijpt, dan kunt u 
dit altijd vragen (ook via 'vraag advies' op de website 
www.oogziekenhuis.nl).  

 Schrijf de vragen op die u aan de dokter of 
verpleegkundige wilt stellen. U bent er dan zeker van dat 
u niets vergeet te vragen in de spreek- of behandelruimte.  

 Neemt u alstublieft bij elk bezoek een lijst mee van alle 
medicijnen die u gebruikt.  



Zodoende is de dokter precies op de hoogte van uw 

geneesmiddelengebruik en kunnen fouten worden 
vermeden. Vertel uw arts of verpleegkundige of u ergens 
overgevoelig voor bent.  

 Het vragen van een second opinion, een tweede mening, 
is iets dat u zelf beslist. U kunt over uw verzoek met uw 
arts praten. Het betekent niet dat de relatie met uw arts is 
verbroken als u een second opinion aanvraagt.  

 Wees actief betrokken bij alle beslissingen over uw 
behandeling. Het gaat om uw gezondheid. 

 

Opleiding 
In het Franciscus Gasthuis in Rotterdam worden artsen opgeleid 
tot (gespecialiseerd) oogarts. Dit betekent dat u behandeld 
kunt worden door een oogarts in opleiding onder directe 
supervisie van een oogarts. Daarnaast worden coassistenten, 
paramedici en verpleegkundigen opgeleid. 
 
De afdeling Oogheelkunde is een samenwerkingsverband 
tussen het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Het 
Oogziekenhuis Rotterdam. Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op de website van Het Oogziekenhuis Rotterdam: 
www.oogziekenhuis.nl 

 

   
 
Franciscus locatie Gasthuis Het Oogziekenhuis Rotterdam 
Kleiweg 500    Schiedamse Vest 18 
3045 PM Rotterdam   3011 BH ROTTERDAM 
010 - 461 6161   010 - 401 7777 
www.franciscus.nl   info@oogziekenhuis.nl  

      www.oogziekenhuis.nl 
 
De informatie in deze patiëntenfolder vindt u terug op de 
website www.franciscus.nl. 
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