Behandelen van
vetbultjes onder
de ogen
Met trichloorazijnzuur

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft last van vetbultjes onder uw ogen en heeft met uw
dermatoloog afgesproken dat u daaraan behandeld gaat worden
met trichloorazijnzuur. De medische naam van deze vetbultjes is
xanthelasmata.
Het weghalen van de vetbultjes is een cosmetische behandeling die
niet vergoed wordt door de zorgverzekeringen.
In deze folder leest u meer over deze vetbultjes, hoe de behandeling
er uit ziet, wat de resultaten zijn en waar u na de behandeling
rekening mee moet houden.
U heeft een afspraak voor de operatie
op: _________dag ___________om __________uur

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek
Dermatologie van:
 Locatie Dordrecht
 Locatie Zwijndrecht
 Locatie Sliedrecht
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.
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Wat zijn vetbultjes?
Deze vetbultjes zijn goedaardige, geelkleurige vetophopingen die
ontstaan in het bovenooglid en in het onderooglid of aan
weerszijden van de neus. Ze kunnen zomaar ontstaan zonder dat er
iets bijzonders aan de hand is. Ze kunnen ook ontstaan bij patiënten
waarbij het cholesterol verhoogd is. Het is niet bekend waarom het
vet zich precies op juist deze plekken ophoopt.

Wat houdt de behandeling in?
Werkwijze
De vetbultjes worden behandeld met trichloorazijnzuur (afgekort tot
TCA). Dit is een etsende vloeistof die een beschadigende werking
heeft op de huid. Deze herstelt zich hierna.
TCA wordt plaatselijk aangebracht met een wattenstaafje door de
arts of de verpleegkundige.
Na enkele seconden wordt de aangestipte huid wit. Dit wordt
frosting genoemd, omdat het lijkt op bevriezen. Na enkele uren
verdwijnt de witte kleur en ontstaat er langzamerhand een bruingeel
korstje. Na tien tot veertien dagen valt dit korstje er af. Er blijft na het
afvallen een soort schaafwondje achter dat zonder litteken geneest.
Branderige pijn
Direct na het aanbrengen van het TCA voelt u een branderige pijn,
die na een paar minuten weer minder wordt. Om uw pijn te
verzachten leggen we een vochtig gaasje op de behandelde huid.
Bij behandeling van grotere oppervlakten wordt de huid soms
beschermd met vaseline.
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Welke resultaten kunt u verwachten?
Voor een mooi resultaat zijn er meestal meerdere behandelingen
nodig met een tussentijd van vier tot acht weken. Deze tijd heeft het
behandelde plekje nodig om goed te kunnen genezen.
Na verloop van tijd kunnen de vetbultjes helaas toch weer
terugkomen. Er kan dan weer opnieuw een behandeling met TCA
worden opgestart.
Bijwerkingen
Na de behandeling kan soms een verschuiving in het pigment van
uw huid plaatsvinden. De behandelde plek kan dan lichter of juist
donkerder worden van kleur.
De behandeling geeft zelden littekenvorming.

Waar let u op na de behandeling?
Zolang uw huid nog aan het genezen is, raden we u aan om fel
zonlicht te vermijden. De behandelde huid kan namelijk sneller
verbranden.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Dermatologie, tel. (078)
542 30 42. We beantwoorden uw vragen graag.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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