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Voorhoofdslift 
 
Veel mensen denken hinder te hebben van overhangende bovenoogleden. Vaak blijkt 
dit te worden veroorzaakt door laaghangende wenkbrauwen. Doordat de 
wenkbrauwen lager hangen dat ze horen, drukt de huid op de oogleden. Dit geeft een 
zwaar gevoel. Hierbij geeft een correctie van de oogleden niet het gewenste resultaat, 
maar moeten de wenkbrauwen in een hogere positie gebracht worden. Dit kan 
doormiddel van een voorhoofdslift. 
 
De operatie 
De voorhoofdslift wordt uitgevoerd door 
middel van een kijkinstrument, de zogeheten 
endoscoop. Bij deze kijkoperatie wordt via 
enkele kleine sneetjes in de behaarde 
hoofdhuid de wenkbrauwpositie hersteld. Het 
voordeel is dat het een relatief weinig 
ingrijpende operatie is. 
 
De operatie wordt onder volledige verdoving 
uitgevoerd, in dagbehandeling. 
 
Na de operatie  
Doorgaans valt de pijn na een voorhoofdslift 
mee. Meestal blijft het bij een gespannen 
gevoel op de schedel. Hiervoor krijgt u 
medicatie. De dagen na de operatie kunt u 
blauwe en gezwollen ogen hebben wat in 
verloop van een week geleidelijk wegtrekt. 
 
Risico’s/complicaties 
Zoals bij elke operatie bestaat er een kleine 
kans op nabloeding, infectie of een verstoorde 
wondgenezing. Ook kan het voorkomen dat 
het gevoel pas later weer normaal wordt of 
dat een enkele keer een kleine zone een 
ongewoon of verminderd gevoel houdt.  
Geen enkel gezicht is helemaal symmetrisch 
en ook na een voorhoofdslift kan het 
voorkomen dat de ene wenkbrauw zich iets 
hoger bevindt dan de andere. Voor de 
volledigheid moet worden vermeld dat er een 
zeer klein risico bestaat op een beschadiging 
van de zenuw die er voor zorgt dat de 
wenkbrauwen kunnen fronsen. Indien dit zich 
voordoet herstelt het zich ook meestal 
spontaan. Soms komt het voor dat dit 
blijvend is. 

 
Leefregels 
 Als u bijkomt uit de narcose zit er een 

drukverband om uw hoofd. Dit wordt de 

volgende dag verwijderd.  

 Uw voorhoofd kan na de operatie minder 

gevoelig of zelfs ongevoelig zijn. Jeuk op 

het behaarde hoofd is een 

veelvoorkomend gevolg van de operatie. 

Ook zal uw voorhoofd wat gezwollen zijn. 

Bij de operatie is het noodzakelijk de 

wenkbrauwen iets hoger corrigeren. Dit 

kan tijdelijk een iets “verbaasde blik“ 

opleveren. Ook kunt u “twee blauwe 

ogen” ontwikkelen als gevolg van 

uitzakken van een bloeduitstorting. Al 

deze bijkomstigheden verdwijnen weer 

binnen enkele weken. 

 U mag na 1 dag weer douchen, nadat het 

verband is verwijderd. 

 Vaak wordt een voorhoofdslift uitgevoerd 

in combinatie met een ooglidcorrectie. 

 Het is van belang de eerste week met 

een extra kussen onder uw hoofd te 

slapen. Dit om zwelling in uw voorhoofd 

te beperken. 

 De hechtingen/nietjes worden na 10 a 14 

dagen op de polikliniek verwijderd. 

 Geen zware lichamelijke arbeid, tillen of 

sporten gedurende 2-3 weken. Hierna is 

de stelregel “wat goed aanvoelt mag u 

doen”. 

 De pijnmedicatie wordt door de arts 

voorgeschreven bij ontslag uit het 

ziekenhuis. 

 
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, stelt u deze gerust, wij willen 
ze graag voor u beantwoorden.  
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Contact 
Bij vragen of problemen kunt u tijdens 

kantooruren (8.00 tot 16.30 uur) contact 

opnemen met de polikliniek plastische 

chirurgie via telefoonnummer:  

088 708 52 45  

 
Bij complicaties buiten kantooruren kunt u 
bellen met het ZGT (088 708 78 78) en u 
laten doorverbinden met de spoedeisende 
eerste hulp.   
 
 
 

 


