
 

 

plastische chirurgie 
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Oorcorrectie
 
Het afstaan van oorschelpen is een aangeboren afwijking. De afstand van de rand van 
de oorschelp tot het hoofd is dan te groot. Dit kan enkelzijdig en dubbelzijdig 
voorkomen. Soms gaat het alleen om de bovenzijde van het oor. Het is altijd een 
gevolg van een abnormale vorm van het kraakbeen. Een flapoor kenmerkt zich door 
het ontbreken van de normale plooi in het kraakbeen. Dit is operatief te corrigeren. 
 
De operatie 
De ingreep vindt meestal onder narcose 
plaats, maar kan bij volwassenen of oudere 
kinderen ook goed onder plaatselijke 
verdoving worden uitgevoerd. In het geval 
van algehele anesthesie gebeurt het in een 
dagbehandeling. Bij plaatselijke verdoving 
volstaat een poliklinische behandeling. Via 
een huidsnede aan de achterzijde van de 
oorschelp wordt de spanning van het 
kraakbeen door insnijdingen zodanig 
verminderd dat de oren na afloop van de 
procedure dichter bij het hoofd blijven staan. 
De oren worden in deze stand gefixeerd door 
een zogenaamd tulbandverband dat we 
rondom het hoofd aanbrengen. 
 
Na de operatie  
De plastisch chirurgen geven de voorkeur aan 
het gebruik van oplosbare hechtingen. Het 
voordeel is dat deze niet verwijderd hoeven 
te worden, maar soms duurt het wel een paar 
weken voordat ze oplossen.  
 
Het is van groot belang dat het verband 
gedurende ongeveer een week blijft zitten, 
waarna het op de polikliniek wordt 
verwijderd. De afspraak hiervoor krijgt u 
mee. De oren zijn na een week nog wat 
gezwollen en soms blauw verkleurd. 
Soms schuift het tulbandverband van het 
hoofd af. Neem dan contact met de polikliniek 
zodat we het eventueel opnieuw kunnen 
verbinden. 
 
Na het polikliniekbezoek moeten de oren nog 
twee weken gedurende dag en nacht worden 
gesteund met een haarband.  

Of met een zweetband zoals gebruikt wordt 
door sporters. U mag  uw haren wassen, 
maar spoelt u het wel goed na.  
 
Daarna moet de haarband nog twee weken  
’s nachts worden gedragen.  
 
De pijnmedicatie wordt door de arts 
voorgeschreven bij ontslag uit het ziekenhuis. 
 
De zwelling verdwijnt in enkele weken en na 
ongeveer drie maanden kan van een 
eindresultaat worden gesproken. De meeste 
patiënten hebben weinig last van de operatie 
en van de periode daarna. Gedurende de 
eerste winterperiode na de operatie kan kou 
als pijnlijk worden ervaren. Na een jaar 
komen deze klachten meestal niet meer voor.  
 
Risico’s/complicaties 
Complicaties zoals een bloeduitstorting of 
infectie komen gelukkig weinig voor. 
 
We proberen de oren zo symmetrisch 
mogelijk te maken. Maar 100% symmetrie is 
niet mogelijk. 
 

Contact 
Bij vragen of problemen kunt u tijdens 

kantooruren (8.00 tot 16.30 uur) contact 

opnemen met de polikliniek plastische 

chirurgie via telefoonnummer:  

088 708 52 45  

 
Bij complicaties buiten kantooruren kunt u 
bellen met ZGT (088 708 78 78) en u laten 
doorverbinden met de spoedeisende eerste 
hulp.   
 


