
  

Werking van de oogspieren 

Elk oog heeft zes oogspieren die ervoor zorgen dat 
het oog in alle richtingen kan bewegen. Normaal 
bewegen de twee ogen altijd samen in dezelfde 
richting. 

Strabisme 

Wat? 

Men spreekt van strabisme wanneer het niet 
mogelijk is om beide ogen op hetzelfde fixatiepunt 
te richten. Dit ontstaat meestal op kinderleeftijd,  
maar kan eveneens voorkomen bij volwassenen. 
Wanneer één oog naar de neus toe gericht is 
spreekt men van convergent strabisme.  Er is ook 
een mogelijkheid dat één oog naar buiten toe 
draait, nl. divergent strabisme. Een derde 
mogelijkheid bestaat erin dat één oog naar boven 
of beneden wegdraait.  

Oorzaken 

Strabisme kan van verschillende origine zijn. 
Enerzijds kan een erfelijke factor een rol spelen bij 
het ontstaan. Een oogafwijking, waardoor één oog 
minder scherp ziet, kan maken dat het oog gaat 
wegdraaien. Ook een minder goede sturing van de 
spierbalans is een gekende oorzaak.   
Bij peuters zien we dikwijls een combinatie met 
verziendheid. 

Behandeling 

De behandeling is afhankelijk van de origine. Dit 
kan gaan van simpelweg een bril dragen, over het 
afdekken van één oog tot de strabismusoperatie. 

  

Operatie 

Voorbereiding 

Bij het plannen van deze ingreep kreeg je alvast 
van de behandelende arts de nodige uitleg 
betreffende de ingreep zelf. Hier volgen een aantal 
praktische zaken met de bedoeling je kind optimaal 
voor te bereiden op deze ingreep. Je kind zal dit 
alles mogelijk beter begrijpen wanneer het vooraf 
weet wat er zal gebeuren.  

Dag van de operatie: opname 

Je meldt je op het afgesproken uur aan via de 
opnamedienst t.h.v. de hoofdingang (draaideur) 
van het ziekenhuis. Aangezien deze ingreep onder 
volledige narcose zal gebeuren, wordt gevraagd je 
kind nuchter binnen te brengen (niets eten of 
drinken tot zes uur voor de operatie). Indien dit niet 
zo is, zal de operatie worden verplaatst naar een 
later tijdstip!  

De verpleegkundige van de dienst pediatrie zal jou 
en je kind begeleiden naar de afdeling en naar de 
kamer brengen. Daar zal men samen met jou een 
aantal vragen overlopen en eventuele pre-
operatieve medicatie toedienen (Perdolan-siroop). 

In het operatiekwartier 

Je mag samen met je kind naar het operatie-
kwartier onder begeleiding van de verpleeg-
kundige. Tijdens het vervoer is het verplicht je kind 
in bed te laten liggen. Aangekomen op het 
operatiekwartier zal je overschoenen, een 
overschort en muts moeten aantrekken. Eén van 
de ouders mag bij het kind blijven tot het moment 
dat je kind slaapt.  

Je mag samen met de verpleegkundige terug naar 
de afdeling waar je kan wachten tot de operatie is 
afgelopen. Vanaf het moment dat je kind wakker is,  
zal men je naar recovery brengen waar je bij je 
kind mag blijven tot het moment dat de behan-
delende arts en anesthesist beslissen dat je 
dochter of zoon opnieuw naar de kamer mag.  

Nazorg 

Bij het ontslag op recovery zal de anesthesist 
melden vanaf wanneer je kind mag drinken en 
eten. Gelieve dit advies strikt op te volgen om 
misselijkheid te voorkomen.  

De nabehandeling bestaat enkel uit het toedienen 
van oogdruppels. 

Aandachtspunten 

⋅ Als je kind een bril draagt, is het 
aangewezen deze onmiddellijk terug op te 
zetten. 

⋅ Zorg er in elk geval voor dat je kind niet in 
zijn ogen wrijft. 

⋅ Baden en douchen kan wel mits 
voorzichtigheid. 

Wat mag je kind niet doen na de operatie? 

⋅ Zwemmen  
⋅ Sporten 
⋅ In de zandbak spelen 

Wanneer contact opnemen? 

⋅ Hevige pijn in één of twee ogen 
⋅ Toenemende roodheid en etter in één of 

twee ogen 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 
hebt, kan je contact opnemen met het secretariaat 
oogheelkunde: 

09/387.74.83 

 

Strabisme 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 
hebt, kan je contact opnemen met je 
behandelende arts of de verpleegkundigen van de 
afdeling. 

Secretariaat oogheelkunde: 09/387 74 83 


