
   

Bij Bergman Clinics bent u aan het juiste adres voor zowel 
grote plastisch chirurgische ingrepen als kleinere operaties 
onder plaatselijke verdoving. Daarnaast wordt u niet alleen 
behandeld in een prettige ambiance, maar bent u er ook van 
verzekerd dat uw behandeling wordt uitgevoerd door een 
ervaren specialist. Bijvoorbeeld ooglidcorrectie. Die wordt de 
laatste jaren amper nog vergoed, waardoor ziekenhuizen er 
steeds minder ervaring in hebben en privéklinieken des te 
meer. Dr. Sylvester Maas van Bergman Clinics Bilthoven en 
Bergman MediSpa Amsterdam: “Bij een bovenooglidcorrectie 
is het de uitdaging om het resultaat bij iedereen passend en 
mooi te maken. Elke huid is anders: de ene is soepel, de  
andere iets stugger en soms is er sprake van vochtzwellin-
gen. Door de operatie vaak te doen, blijf je hier als arts gevoel 
voor houden.” 
Dr. Maas, die in meerdere vestigingen van Bergman Clinics 
werkt, heeft dagelijks ooglidcorrecties op zijn programma 
staan. “Het is een relatief kleine ingreep met groots effect. 
Omdat na een ooglidcorrectie de wenkbrauwen niet meer 
extra opgetrokken hoeven te worden, voelt het voorhoofd 
minder vermoeid, zijn er minder rimpels en kijk je rustiger 
uit je ogen. De zwelling die ontstaat, neemt na de derde dag 
af, en als na een week de hechtingen worden verwijderd, is er  
bijna niets meer van te zien.” De gratis littekencrème waar-
mee cliënten vervolgens kunnen smeren, zorgt voor een extra 
mooi en snel herstel.
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