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Wat is een tumor? 
Een tumor (zwelling) is een goed- of kwaadaardig gezwel en bestaat uit een 
opstapeling van cellen. Een tumor kan variëren van grootte en kan zich op 
verschillende plekken in het lichaam en op de huid bevinden. In deze folder 
richten wij ons op het verwijderen van een tumortje op het ooglid. 

Oorzaak 
Een ooglidtumortje begint vaak in de huid of in een kliertje bij het oog (bij-
voorbeeld een zweet-/talgkliertje of een haarzakje). Een tumortje kan ook 
ontstaan uit pigmentcellen, zenuwweefsel of bloedvaten. Soms wordt een 
tumortje veroorzaakt door een infectie van de huid met een virus (zoals bij 
een wratje). 

Verschijnselen 
Er kan een bultje op het boven-, onderooglid en/of de ooglidrand te zien zijn. 
Dit kan pijnlijk zijn maar dat hoeft niet. In sommige gevallen kan dit gepaard 
gaan met:
• schilfers en rode plekjes
• bloed
• verlies van wimpers
• opvallende bloedvaatjes en/of pigment
Dit kan zowel in het geval van een goed- als kwaadaardig tumortje. 

Soms kan een tumortje het zicht verstoren. Ook kan iemand cosmetisch hin-
der ondervinden. In sommige gevallen kan er een verdenking zijn van een 
kwaadaardig component. De oogarts kan ervoor kiezen om een tumortje te 
verwijderen. 
Bij verdenking van een kwaadaardig tumortje, wordt het weefsel na de ingreep 
opgestuurd en onderzocht door een patholoog anatoom op de aanwezigheid 
van kwaadaardige cellen. 
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Behandeling
Deze relatief kleine ingreep gebeurt onder lokale verdoving op de operatie-
kamer 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 de patiënt een muts op en hoesjes over 
de schoenen. Vervolgens wordt er een druppel verdoving toegediend. De 
patiënt wordt meegenomen naar de operatiekamer en mag plaatsnemen in 
de stoel. Indien nodig wordt in zittende houding de plek waar het sneetje 
komt afgetekend. Daarna wordt de stoel in liggende positie gebracht. Het 
te behandelen weefsel wordt gedesinfecteerd en de verdoving wordt inge-
spoten. Het hoofd wordt afgedekt met een gatdoek. Vervolgens wordt het 
tumortje door middel van een mesje of schaartje verwijderd. De wond wordt 
in sommige gevallen dichtgebrand (door middel van een cauter) of gehecht. 
Het kan ook zijn dat de wond vanzelf geneest zonder dat deze wordt dicht-
gemaakt. Afhankelijk van de grootte van het tumortje en de plek kan er een 
litteken zichtbaar blijven. 
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