Vragen?
Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u
steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen
u graag verder.

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.
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Chalazion

Inleiding

Nazorg

Een chalazion of gerstekorrel is een
verstopte talgklier (kliertje van Meibom) aan de binnenkant van het
ooglid.

Ook na de behandeling blijft het belangrijk om de
ooglidranden goed schoon te houden om de kans op
nieuw chalazion te verminderen. Dit doe je door je
wimpers te reinigen met lauw water en babyshampoo.
Het kind mag na de ingreep naar school/opvang. Ook
mag er een badje gegeven worden.

De talg kan niet meer naar buiten
komen en hoopt zich op in het kliertje.
Het is een steriele ontsteking, die
soms gespaard kan gaan met
een bacteriële bijbesmetting.
Behandeling
Initieel wordt geprobeerd om het chalazion te behandelen met zalf en druppels. Indien dit onvoldoende effect
heeft wordt het weggenomen onder verdoving, door
het insnijden van het ooglid .
Aan de binnenzijde van het ooglid wordt een sneetje in
de zwelling gemaakt waarna de inhoud met een lepeltje
wordt verwijderd.
Het is belangrijk dat de binnenbekleding van de
talgklierzwelling ook wordt verwijderd om de kans om
opnieuw optreden van een chalazion te verkleinen.
De operatie duurt 10 -15 minuten. Men kan chalazion
meerdere malen als nodig laten verwijderen. Er zijn
weinig risico’s verbonden aan de ingreep, er kan een
blauw oog optreden en er zijn natuurlijk de gekende
risico’s van de anesthesie. De slaagkansen zijn heel
hoog maar niet 100%. Tijdens de anesthesie wordt pijnstilling gegeven door de anesthesist.

Na de behandeling wordt antibioticazalf aangebracht
ter preventie van ontsteking. Bij pijn mag paracetamol
gegeven worden volgens gewicht van het kind.

