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Wenkbrauwlift 
Deze folder geeft informatie over de ingreep van een wenkbrauwlift.  
 

Oorzaak: 
Wenkbrauwen kunnen gaan verzakken wanneer u ouder wordt en de elasticiteit van de 
voorhoofdshuid afneemt. Hierdoor kunt u problemen met uw zicht krijgen. Een vermoeide en 
sombere indruk is ook een veel gehoorde klacht bij laag hangende wenkbrauwen. 
 

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: 
Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat boven de wenkbrauwen 
weggenomen moet worden. Bij de operatie wordt een snee in een plooi vlak boven de 
wenkbrauw gemaakt. Het huidoverschot, al dan niet gecombineerd met iets spierweefsel, kan nu 
weggehaald worden. Het litteken komt te liggen vlak boven de wenkbrauw, meestal in een 
natuurlijke plooi boven de wenkbrauw. Aanvankelijk zijn deze littekens duidelijk zichtbaar, maar 
na verloop van een jaar vervagen deze littekens en zijn ze vaak nauwelijks meer zichtbaar. 
 

Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Na een wenkbrauwlift kan het geopereerde gebied en ook de oogleden gezwollen en blauw zijn. 
Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien.  Er wordt geen 
verband aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft.  Het verdient aanbeveling om 
thuis het geopereerde gebied de eerste dagen te koelen met ijswater of met een coolpack. De pijn 
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en zwelling worden daarmee tegengegaan.  Na vijf tot zeven dagen worden de hechtingen 
verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of crème kan worden ingesmeerd. 
Mocht u pijn hebben mag u zo nodig een paracetamol (maximaal 6 tabletten à 500mg per 24 uur ) 
gebruiken.  
 

Complicaties: 
Soms komt bij een wenkbrauwlift een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor.  
Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat zowel het geopereerde gebied 
alsook de bovenoogleden er weer normaal uitzien.  
Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de omgevende huid van de wenkbrauwen of kunt 
u wat vochtophoping rond de ogen krijgen.  
Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde 
epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan eenvoudig worden 
verwijderd.  
Tot slot is het ook mogelijk dat het esthetisch resultaat u tegenvalt omdat u er andere 
verwachtingen van had; bespreek dit altijd met uw plastisch chirurg. 
 

Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een wenkbrauwlift worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten zijn  
voor uw eigen rekening. 
 

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. 
 
 


