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Endoscopische voorhoofdslift  
Deze folder geeft informatie over endoscopische voorhoofdslift onder plaatselijke verdoving. 
 

Algemeen: 
Hoofdpijn, een beperkt gezichtsveld en een vermoeide, boze uitdrukking: dat zijn de typische 
gevolgen van omlaag gezakte wenkbrauwen en bovenoogleden. Omdat u de hele dag bezig bent 
uw oogleden op te tillen, kunnen er bovendien horizontale lijnen op het voorhoofd ontstaan. 
 
Een voorhoofdslift lost dit probleem op. En dankzij de endoscopische methode zijn daar slechts 
zes kleine, onzichtbare sneetjes voor nodig. 
 

Uw voorbereiding: 

 U wordt aangeraden om voor de operatie te stoppen met roken in verband met 

eventuele problemen bij de wondgenezing. Nicotine vernauwt de bloedvaten. 

 De ingreep vindt plaats op de 1e verdieping. 

 U dient zich 15 minuten voor de afspraaktijd te melden aan de balie. 
 Bespreek uw eventuele gebruik van bloedverdunnende medicijnen altijd van te voren 

met uw plastisch chirurg.  

 Omdat u, voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, na de ingreep niet zelf 

mag autorijden of op een andere manier mag deelnemen aan het verkeer, dient u vooraf 

vervoer en begeleiding naar huis te regelen. Mogelijk wordt het telefoonnummer van uw 

begeleider gevraagd. 

 Indien u op de dag van de ingreep een actieve infectie van de huid (koortslip, 

krentenbaard) of open wond op het lichaam heeft, stellen wij de operatie uit.                      

Neemt u a.u.b. contact met ons op voor overleg. 

  

Wij adviseren:    

 Paracetamol in huis te hebben. 

 24 uur na de ingreep niet alleen thuis te zijn.   

 Sieraden en waardevolle spullen thuis te laten. 

 Geen make-up te dragen op de dag van de operatie.  
 

De operatie:  
Eerst wordt de huid plaatselijk opgespoten met een speciale vloeistof die het bloedverlies sterk 
reduceert. Dan worden aan beide zijden van het voorhoofd twee kleine sneetjes van een 
centimeter in de haargrens gemaakt. De haren hoeven hiervoor niet te worden afgeschoren.  
Via de sneetjes worden een kleine camera en instrumenten ingebracht. Nu kan het botvlies onder 
de spieren van het voorhoofd worden losgemaakt; de verschillende gevoelszenuwen worden zo 
gespaard. Door het botvlies aan te trekken gaan de wenkbrauwen omhoog. Als de wenkbrauwen 
op de goede en natuurlijke hoogte zijn gebracht wordt het botvlies tijdelijk in deze stand 
vastgezet. Dat gebeurt meestal met hechtingen en lijm. Het botvlies groeit hierna snel weer vast 
aan het bot. 
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Het overschot aan huid hoeft met deze methode niet te worden weggesneden, maar wordt 
verdeeld naar achteren over de behaarde hoofdhuid en verdwijnt na enkele weken vanzelf. 

 
Wat kunt u verwachten na de operatie: 
U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand 
meeneemt die u naar huis kan brengen. 
 
Na een endoscopische voorhoofdslift kunnen het geopereerde gebied en de bovenoogleden 
zwellen en blauw worden. Het komt bijna nooit voor dat het zo ernstig is dat u niets meer kunt 
zien. Om zwelling en bloeduitstortingen zoveel mogelijk te voorkomen wordt er eenmalig na de 
endoscopische voorhoofdslift een drukkend gezichtsmasker aangemeten. Het advies is dit enkele 
dagen te laten zitten. Eventuele drains verwijdert de arts of verpleegkundige de dag na de 
operatie. Het gezichtsmasker kunt u tussendoor wassen op 30 graden in de wasmachine.  
Twee weken na de ingreep kunt u uw haar weer wassen. Eventuele zwelling rond de ogen is 
meestal na twee weken grotendeels verdwenen. De meeste mensen ervaren een endoscopische 
voorhoofdslift niet als zeer pijnlijk. Tegen eventuele pijn kunt u een paracetamol nemen.  
Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, kunt u het beste contact met ons opnemen.  
 
Na ongeveer zeven tot tien dagen heeft u een afspraak op de polikliniek. De plastisch chirurg 
verwijdert dan de hechtingen. Dit is niet pijnlijk. Probeer de eerste vier tot zes weken te 
voorkomen dat u veel moet hoesten, persen, tillen of bukken. Dit geeft namelijk een hoge druk op 
de wond, en kan de wondgenezing verstoren. Ook kunt u de eerste zes weken beter niet sporten 
om contact met of druk op de wond(en) te voorkomen. 
 

Complicaties: 
Na een behandeling kunnen complicaties altijd optreden. Een nabloeding (bloeden van of uit het 
operatiegebied) of een wondinfectie zijn de meest voorkomende complicaties, ook al komen ze 
zelden voor. 
 
Van een endoscopische  voorhoofdslift zijn de volgende specifieke complicaties bekend: 
 

 Soms komt na een endoscopische voorhoofdslift een meer dan normale nabloeding voor. 

Meestal is dit niet ernstig. Het duurt in dat geval wel langer voordat het geopereerde 

gebied en de bovenoogleden er weer normaal uitzien. 

 Bij een endoscopische voorhoofdslift ontstaat soms een huidrichel in de behaarde 

hoofdhuid, met zwelling en mogelijk verhardingen die pas na weken of maanden 

verdwijnen. 

 Letsel van de voorhoofdzenuw is mogelijk, waardoor het fronsen of actief optrekken van 

uw voorhoofd niet mogelijk is. Meestal is dit tijdelijk, zelden is dit blijvend. Het gevolg is 

dat de wenkbrauw aan één zijde wat lager gaat staan en er in de huid nauwelijks meer 

rimpels zijn. 

 Het is niet mogelijk om honderd procent gelijkheid (symmetrie) van de stand van de 

wenkbrauwen  te garanderen. Soms is een extra correctie nodig. 
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Ons centrum bellen: 
Bij tekenen van infectie, zoals roodheid, extreme zwelling, hevige pijn, pusvorming of koorts dient 
u altijd telefonisch contact met ons op te nemen. 
 

Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een endoscopische voorhoofdslift worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
De kosten zijn voor uw eigen rekening. Een precieze opgave van de kosten krijgt u nadat de 
plastisch chirurg u heeft beoordeeld. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te 
voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra 
kosten met zich meebrengen die door u zelf vergoed moeten worden.  
 
Tot slot: 
Deze informatie is een aanvulling op het gesprek  met uw plastisch chirurg en kan per persoon 
afwijken. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 
072 2 034 034 en vragen naar een medewerker van de afdeling plastische chirurgie. 
 
Tot ziens bij Qyoutis.  
 


