OOGLIDCHIRURGIE
INLICHTINGEN
Voor al uw vragen kunt U dagelijks
bij ons terecht op nummer
014/416689.
De kleinere ingrepen worden verricht in onze privekliniek Clinica doro , Vogelzang 3 , 2300 Turnhout.
De operaties onder narcose worden
verricht in het AZ Turnhout , Campus Sint Jozef , Steenweg op Merksplas te Turnhout.

SIMPLICITY IS THE
ULTIMATE
SOPHISTICATION

Een ooglidcorrectie dient
zeer delikaat te worden
verricht. In de juiste handen zijn de resultaten dan
ook zeer mooi.

Clinica d’oro
Vogelzang 3 bus 11
2300 Turnhout
014/416689
Www.plastischechirurgie-turnhout.be
Www.clinicadoro.be

Dr. Vermeylen heeft tot nu
toe reeds meer dan 6500
ooglidcorrecties verricht.

DR. JAN VERMEYLEN
PLASTISCH CHIRURG
VOGELZANG 3 B11
2300 TURNHOUT

014/416689
WWW.PLASTISCHECHIRURGIETURNHOUT.BE
WWW.CLINICADORO.BE

OOGLIDCHIRURGIE

Onze missie bestaat uit een duurzame relatie aangaan met mensen
door hun onze
“state of the art”
expertise en behandelingen , zowel chirurgisch als
niet chirurgisch,
aan te bieden bij
hun keuze naar
esthetische en
reconstructieve
verbeteringen.
Wij willen onze patienten continu
verrassen door onze eerlijke en
innovatieve aanpak.

Dr Vermeylen heeft in 25 jaar
meer dan 22000 operaties bij
meer dan 16000 patienten verricht.

Bovenste ooglidcorrectie:
Bij een bovenste ooglidcorrectie wordt de overtollige hoeveelheid huid met soms een beetje
spier en vet verwijderd.
De ingreep kan nagenoeg steeds onder plaatselijke verdoving worden verricht. Het wondje zal
onderhuids gehecht worden zodat er geen littekens van het hechten zichtbaar zijn

Voor

Onderste ooglidcorrectie :
Bij een onderste ooglidcorrectie zal voornamelijk de overtollige hoeveelheid vet verwijderd worden. Tegelijk kan soms een suspensie worden verricht om alzo een beperkte
midface lifting te verkrijgen.
Een beperkte huidoverschot zullen we verwijderen op het einde van de ingreep. Het
wondje zal weer onderhuids gehecht worden.
Het resultaat is pas na enkele maanden definitief.
Het reultaat is pas definiteif

Expertise in de Clinica d’oro:
Wij hechten uitermate veel belang aan
details bij het uitvoeren van onze ingrepen. Bij ooglidcorrecties gebruiken wij een
door onszelf ontwikkelde procedure om de
blauwe verkleuring zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor maken wij gebruik van
speciale apparatuur, bepaalde vitaminen
en juist getimede icing procedures. Een
beperkte blauwe verkleuring is echter nog
steeds mogelijk.

clinica d’oro
Vogelzang 3
2300 Turnhout
014/416689
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