Aandoening

Hagelkorreltje (chalazion)
Een hagelkorreltje is een zwelling van een talgklier in het ooglid.
Een hagelkorreltje ontstaat door een verstopt tagkliertje. Hierdoor ontstaat er een zwelling van het ooglid. Deze zwelling kan net
boven of onder de rand van het ooglid zitten. De zwelling kan pijn doen, maar dit hoeft niet. Een hagelkorreltje komt zowel bij kinderen
als volwassenen voor.
Meer informatie? Kijk op Oogfonds.nl. (https://oogfonds.nl/oogklachten/chalazion/)

Onderzoeken
De oogarts kijkt met een spleetlamp in uw oog om vast te stellen of u een hagelkorreltje heeft.

Behandelingen
Een hagelkorreltje kan geen kwaad en hoeft op zich niet behandeld te worden. Meestal verdwijnt het binnen een paar weken vanzelf.
Gebeurt dit niet? Dan kan de oogarts het hagelkorreltje verwijderen.
Een beginnend hagelkorreltje kunt u zelf behandelen met warme kompressen. Leg minimaal 2 keer per dag 15 minuten lang een in
heet water gedrenkte schone zakdoek of washand op het gezwollen ooglid. Let op dat het water niet te heet is. Test dit met uw
elleboog.
Als het hagelkorreltje niet vanzelf weg gaat, dan kan de oogarts het verwijderen.
Soms kan de oogarts ook kiezen om ontstekingsremmende middelen (corticosteroïden) in de zwelling te spuiten.

Oogoperatie vanwege chalazion bij kinderen
Tijdens de behandeling maakt de oogarts een sneetje aan de binnenkant van het ooglid en haalt de zwelling, de chalazion, weg.
Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is
belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind
komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken.
Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind
hierbij goed te begeleiden.
Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u
hiervan goed op de hoogte bent.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/oogoperatie-vanwege-chalazion-bij-kinderen

Poliklinieken en afdelingen
Oogheelkunde

Het specialisme Oogheelkunde houdt zich bezig met ziekten van het oog.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde

Kindergeneeskunde
Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind
optreden.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde
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