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Tarsorafie



Wat is tarsorafie?
De ingreep waarbij het boven- en onderooglid geheel of gedeeltelijk (aan 
de buitenzijde), tijdelijk of permanent aan elkaar wordt gehecht noemen we 
 tarsorafie. 

Wanneer wordt tarsorafie toegepast? 
Deze behandeling wordt gedaan bij mensen die het ooglid niet volledig kun-
nen sluiten door bijvoorbeeld: 
• bewusteloosheid (coma)
• verlamming van een aangezichtszenuw (Bellse parese) 
• aangezichtsletsel
• tumor van de oogkas
• schildklierafwijking (ziekte van Graves) 
Bovenstaande aandoeningen kunnen ernstige uitdroging van het hoornvlies 
tot gevolg hebben. Het oog tijdelijk of permanent gesloten houden of de 
lidspleet verkleinen bevordert de bevochtiging van het hoornvlies. 

Behandeling 
Deze ingreep gebeurt onder lokale verdoving op de operatiekamer in de 
kliniek. Voorafgaand mag u gewoon eten, drinken en eventuele medicatie 
innemen. De ingreep vindt poliklinisch plaats, na afloop mag u dus weer naar 
huis. Het wordt afgeraden om na de ingreep zelf auto te rijden. Neem dus een 
chauffeur mee. 

Voorafgaand aan de ingreep krijgt patiënt een muts op en hoesjes over de 
schoenen. Het desbetreffende oog wordt verdoofd door middel van een 
druppel. De patiënt wordt meegenomen naar de operatiekamer en mag 
plaatsnemen in de stoel die in liggende positie wordt gebracht. De verdoving 
wordt ingespoten en het te behandelen weefsel wordt gedesinfecteerd. Het 
hoofd wordt afgedekt met een gatdoek. Er wordt een klein randje van on-
geveer een derde van de boven- en onderooglidrand afgeknipt, zodanig dat 
ze mooi aansluiten. De ooglidranden worden aan elkaar gehecht met enkele 
hechtingen. Vervolgens worden de wondjes en het gezicht gereinigd met 
fysiologisch zout. De patiënt wordt rechtop geplaatst. Indien de patiënt zich 
goed voelt wordt deze naar de voorbereidingsruimte begeleid. In sommige 
gevallen krijgt de patiënt al een afspraak mee voor het verwijderen van de 
hechtingen (meestal na 10-14 dagen). 
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