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SUMMARY & NEDERLANDSE SAMENVATTING (Dutch summary) 

 

Summary 

 

Upper blepharoplasty is one of the most commonly performed procedures by 

(oculo)plastic surgeons and it is generally recognized as a relatively easy technical 

procedure. However, seemingly minor aspects before, during and after surgery can 

be identified that significantly contribute to surgical outcome and patient 

satisfaction. With our investigations we have attempted to clarify some of the 

prevailing uncertainties and ambiguities in upper blepharoplasty care, as outlined in 

the introduction. Expansion of the knowledge of these aspects, followed by 

incorporation in clinical practice of novel findings, may allow plastic surgeons to 

further enhance the upper blepharoplasty outcome with concomitant low patient 

discomfort and high patient satisfaction.  

Most patients experience considerable pain during infiltration of the upper eyelid 

skin with lidocaine with epinephrine to anesthetize the eyelid in upper 

blepharoplasty. In chapter 2 we have demonstrated that lidocaine with 

epinephrine is significantly less painful; causes significantly less postoperative edema, 

erythema and hematoma; and provides better hemostasis during upper 

blepharoplasty as compared to prilocaine with felypressin. Therefore, although 

prilocaine with felypressin seemed a good alternative for anesthesia in upper 

blepharoplasties, our results regarding pain, edema, erythema, hematoma and 

bleeding are in favor of using lidocaine with epinephrine as the anesthetic agent of 

first choice. 

Inflammation associated with an upper blepharoplasty closure, including erythema, 

swelling, and suture abscess formation, is a minor complication that is commonly 

seen at the medial aspect of the blepharoplasty wound at the site of suture passing 

through skin. We have clearly demonstrated in chapter 3 that the method of 

starting the suture from within the wound rather than from outside the wound at 

the medial side of the upper blepharoplasty was associated with a statistically 

significant reduction in the incidence of medial wound inflammation and suture 
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abscess formation at a 1-week follow-up. Based on our study, we recommend that 

when closing the upper blepharoplasty wound with a subcuticular closure, the 

suture be started from within the wound. 

It is commonly assumed that the sensory disturbances in the upper eyelid skin, that 

are regularly noticed by patients after upper blepharoplasty, will improve within 

time. However, the precise occurrence, the nature and severity, and the duration 

and degree of recovery had not been well documented. In chapter 4 we have 

demonstrated that, after a period of decreased perception of touch, pressure and 

pain in the central part and decreased perception of pressure and pain in the nasal 

part, sensibility fully recovers in all parts of the upper eyelid skin. As such, this 

information can now be used by (oculo)plastic surgeons to adequately inform 

patients what to expect about upper eyelid sensibility after upper blepharoplasty. 

Although there often exists some degree of asymmetry between either 

dermatochalasis and/or eyebrow position before upper blepharoplasty, thus far, it 

was uncertain if asymmetry persists, reduces, resolves, or even increases by upper 

blepharoplasty. As demonstrated in chapter 5, a significant decrease in skin 

surplus and eyebrow height, a significant increase in eyelid fissure height (EFH), and 

a significant reduction in asymmetry in skin surplus and EFH were observed in 

patients after BICO septo-blepharoplasty. Although asymmetry does not seem to 

be a significant issue in Caucasians, when it occurs, it can be effectively addressed 

by BICO septo-blepharoplasty using an asymmetrical approach to skin redundancy. 

Despite lack of scientific evidence, cooling of the eyelids after upper blepharoplasty 

is often advised in order to reduce pain and minimize edema, erythema, and 

hematoma of the eyelids. In chapter 6 we have demonstrated that cooling of the 

eyelids after upper blepharoplasty does not reduce postoperative edema, erythema, 

or hematoma of the eyelids and has a clinically marginal effect on postoperative 

pain. And because the majority of patients indicate that they give no preference for 

cooling over noncooling, the dogma of obligatory cooling after upper eyelid surgery 

can be abandoned, and it can be left to the preference of the individual patient 

whether or not to cool their eyelids after upper blepharoplasty. 
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Similar to the habit of cooling, arnica has been suggested to reduce postoperative 

edema and ecchymosis associated with cosmetic surgical procedures. Despite high 

numbers of arnica use among upper blepharoplasty patients, evidence to support its 

treatment effect is lacking. We have demonstrated in chapter 7 that the use of 

topical arnica after upper blepharoplasty does not reduce postoperative 

ecchymosis, erythema, swelling, or pain of the eyelids, nor does it increase patient 

satisfaction with postoperative recovery and outcome. These findings should be 

used in clinical practice by plastic surgeons to inform blepharoplasty patients about 

the lack of evidence for a role of arnica in postoperative recovery. 
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Nederlandse samenvatting (Dutch summary) 

 

Bovenooglidcorrecties worden veelvuldig en veelal routinematig uitgevoerd door 

zowel plastisch chirurgen als oogartsen. Alhoewel het technisch gezien misschien 

een eenvoudige chirurgische procedure lijkt, kunnen er bij grondige preoperatieve 

evaluatie of na de operatie zaken aan het licht komen, die het toch lastig(er) maken 

om een goed eindresultaat te bereiken. Aangezien de techniek van de 

bovenooglidcorrectie zich steeds meer ontwikkelt en kennis over mogelijke 

consequenties nog altijd groeit, kunnen deze (soms kleine, maar wel belangrijke) 

aspecten een verdere verbetering betekenen van deze “ogen”schijnlijk simpele 

procedure. 

Met ons onderzoek in dit proefschrift hebben we ten eerste geprobeerd om een 

tweetal technische aspecten met betrekking tot bovenooglidcorrecties te 

verbeteren, namelijk het gebruik van een alternatief verdovingsmiddel om de pijn 

tijdens injectie te reduceren (hoofdstuk 2) en een gemodificeerde hechttechniek 

om de vorming van hechtdraadabcessen te verminderen (hoofdstuk 3). Vervolgens 

hebben we een tweetal (potentiële) consequenties van de procedure in kaart 

gebracht, namelijk het gevoelsverlies in de huid van het bovenooglid (hoofdstuk 4) 

en het eventueel optreden of veranderen van asymmetrie tussen de bovenoogleden 

(hoofdstuk 5). Ten slotte hebben we onderzocht of er wetenschappelijke 

onderbouwing is voor een tweetal “medische rituelen” verbonden met 

bovenooglidcorrecties: het koelen van de oogleden na de ingreep (hoofdstuk 6) en 

het gebruik van arnica (hoofdstuk 7) om pijn, zwelling en hematomen te 

voorkomen of te verminderen. 

Verdoven van de huid van het bovenooglid bij een bovenooglidcorrectie met een 

mengsel van lidocaïne en adrenaline wordt door veel patiënten als vrij pijnlijk 

ervaren. In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat het verdoven van 

bovenoogleden met lidocaïne plus adrenaline significant minder pijnlijk is, significant 

minder postoperatieve zwelling, roodheid en hematoomvorming geeft en voor 

betere hemostase tijdens de operatie zorgt in vergelijking met prilocaïne plus 

felypressine. Dus hoewel prilocaïne met felypressine in eerdere studies een goed 
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alternatief verdovingsmiddel leek, zijn onze resultaten met betrekking tot pijn, 

zwelling, roodheid, hematoomvorming en hemostase in het voordeel van onze 

huidige standaard wat betreft verdovingsmiddel, te weten lidocaïne met adrenaline. 

Roodheid, zwelling en abcesvorming aan de mediale zijde van de wond zijn 

veelgeziene complicaties na een bovenooglidcorrectie. We hebben duidelijk 

aangetoond in hoofdstuk 3 dat de manier waarop de hechting bij een 

bovenooglidcorrectie wond begint (vanaf binnenin de wond versus vanaf buiten de 

wond door de intacte huid heen), gepaard gaat met een statistisch significante 

vermindering van het aantal ontstekingen en abcesvormingen na 1 week aan de 

mediale zijde van de wond. Gezien deze resultaten adviseren wij om bij intracutaan 

sluiten van de wond bij een bovenooglidcorrectie, de hechting vanaf binnenin de 

wondrand te starten.  

Het wordt veelal verondersteld dat de gevoelsstoornissen in de huid van het 

bovenooglid, die regelmatig worden opgemerkt door patiënten na een 

bovenooglidcorrectie, na enige tijd herstellen. Over het voorkomen, de aard, ernst, 

duur en mate van herstel was echter weinig bekend. In hoofdstuk 4 hebben we 

uiteengezet dat, na een periode van verminderde tast-, druk- en pijnzin in het 

centrale deel en verminderde druk- en pijnzin in het nasale deel, het gevoel volledig 

herstelt in alle delen van de huid van het bovenooglid na een bovenooglidcorrectie. 

Met deze informatie kunnen we patiënten nu beter voorlichten over wat zij kunnen 

verwachten van het gevoel in de huid van het bovenooglid na een 

bovenooglidcorrectie. 

Alhoewel er vaak, zonder dat de patiënt zich hiervan bewust is, enige asymmetrie 

bestaat tussen beide oogleden en/of wenkbrauwen, was het onduidelijk of deze 

asymmetrie persisteert, vermindert, verdwijnt of zelfs toeneemt na een 

bovenooglidcorrectie. Zoals beschreven in hoofdstuk 5, vonden we bij patiënten 

die een bovenooglidcorrectie hebben ondergaan een significante vermindering in 

huidsurplus en wenkbrauwhoogte, een significante vergroting van de wijdte van de 

lidspleet en een significante vermindering van asymmetrie in huidsurplus en wijdte 

van de lidspleet. Asymmetrie, hoewel geen zeer veelvoorkomend preoperatief 

probleem, verbetert dus na een bovenooglidcorrectie. 
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Na een bovenooglidcorrectie wordt patiënten vaak aangeraden om de oogleden te 

koelen om zodoende pijn te verminderen en zwelling, roodheid en hematomen van 

de oogleden te minimaliseren. In hoofdstuk 6 hebben we aangetoond dat koelen 

van de oogleden na een bovenooglidcorrectie postoperatieve zwelling, roodheid of 

hematoomvorming van de oogleden niet vermindert en klinisch een marginaal 

effect heeft op de postoperatieve pijnbeleving. Omdat daarnaast de minderheid van 

de patiënten aangaf koelen prettiger te vinden dan niet-koelen, is er onvoldoende 

(wetenschappelijke) onderbouwing om oogleden na een bovenooglidcorrectie als 

vuistregel standaard te koelen, en zou de keuze om eventueel te koelen kunnen 

worden overgelaten aan de voorkeur van de patiënt. 

Terwijl het niet wetenschappelijk is bewezen, wordt er door vele patiënten na een 

bovenooglidcorrectie arnica rond de oogleden aangebracht om pijn, zwelling en 

blauwverkleuring te voorkomen of te verminderen. In hoofdstuk 7 hebben we 

laten zien dat het optreden van hematomen, roodheid, zwelling of pijn na een 

bovenooglidcorrectie niet wordt verminderd door het lokaal gebruiken van arnica 

postoperatief en dat het de tevredenheid met het herstel en het eindresultaat 

evenmin vergroot. Deze resultaten zouden in de klinische praktijk moeten worden 

gebruikt om patiënten die een bovenooglidcorrectie ondergaan te informeren over 

het gebrek aan bewijs voor een rol van arnica in postoperatief herstel. 
 




