
Plan een gratis consult
Plan een gratis en vrĳblĳvend

consult. Onze artsen en chirurgen
staan graag voor u klaar

De wallentest

Wat is het verschil tussen een traangoot en wallen onder de ogen?
Wallen kunnen erg vervelend zĳn. Ze zorgen voor een vermoeide uitstraling, terwĳl u misschien helemaal niet

moe bent. Maar wanneer behandelen we eigenlĳk met fillers en wanneer is een ooglidcorrectie een betere
oplossing? 

Doe onze wallentest voor het antwoord!

Een schaduw onder de ogen door een traangoot Wallen onder de ogen

Wanneer u last heeft van een traangoot onder de
ogen ziet dit er vaak uit alsof u wallen onder de ogen

heeft. Dit komt omdat lichtinval van bovenaf kan
zorgen voor een schaduw onder de ogen. Deze

schaduw zorgt voor een donkere kring onder het
oog.

 
De traangoot wordt vaak verward met wallen onder

de ogen en velen denken dat een ooglidcorrectie de
geschikte oplossing is. Gelukkig kan een simpele
behandeling met fillers al een mooie oplossing

bieden bĳ dit probleem. U kunt eenvoudig testen of
de wallen ontstaan door een traangoot of niet:

 
Door een foto te maken van de ogen met een flits of
licht van bovenaf en daarna een foto te maken met
licht recht van voor kunt u zien waar uw probleem

ontstaat. Mocht u op de eerste foto donkere kringen
hebben en op de tweede foto niet. Dan ontstaan de

klachten enkel door een traangoot.
 

Een behandeling met fillers door een van onze
ervaren cosmetisch artsen biedt een mooie

oplossing voor uw probleem.

Wallen onder de ogen kunnen ook ontstaan door een
slappe huid, vocht onder de ogen of vetweefsel onder

de ogen. Vaak komt dit door een ongezonde
levensstĳl, erfelĳke factoren of huidveroudering.

 
Wallen onder de ogen die enkel behandeld kunnen

worden met een ooglidcorrectie kunt u herkennen als
een bolling onder het oog. Indien u hier last van heeft
biedt enkel een onderooglidcorrectie een geschikte

oplossing voor uw probleem.
 

Een onderooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder
plaatselĳke verdoving. De plastisch chirurg tekent

vooraf het te veel aan huid zorgvuldig af. Vervolgens
wordt er een incisie gemaakt bĳ de wimperrand.
Hierdoor zal het litteken niet zichtbaar zĳn na het

herstel van de ingreep.
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