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Oorcorrectie

Het afstaan van oorschelpen, ook wel flaporen genoemd, 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. 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. Aan de 
achterzijde van de oorschelp wordt een 
huidsnede gemaakt. De insnijding zorgt 
ervoor dat de spanning van het kraakbeen 
verminderd. Hierdoor blijven de oren dichter 
bij het hoofd staan. 
Door de operatie komt er een litteken achter 
het oor. Wij gebruiken doorgaans oplosbare 
hechtingen die vanzelf verdwijnen. De oren 
worden in de nieuwe stand gefixeerd door een 
zogenaamd tulbandverband dat we rondom 
het hoofd aanbrengen.  
 
 
Na de operatie  
Meestal blijft het verband een week zitten. Na 
een week wordt het verband op de polikliniek 
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. 
Dan kunt u het verband verwijderen en  een 
sportband of haarband om doen. Na 
verwijdering van het verband draagt u nog 
twee weken dag en nacht de band ter 
bescherming van uw oren en daarna nog 
twee weken ’s nachts. Ook overdag is het 
belangrijk voorzichtig te zijn met uw oren, 
bijvoorbeeld tijdens het sporten.  
 

Resultaat 
Een oorcorrectie kan al worden uitgevoerd 
vanaf zes jaar. Het resultaat van een operatie 
is over het algemeen goed. Het is echter 
belangrijk niet té hooggespannen 
verwachtingen te hebben. Kraakbeen is een 
weerbarstig soort weefsel dat soms de 
neiging heeft om terug te keren in zijn 
oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht 
blijven staan, kan daarom nooit voor honderd 
procent worden gegarandeerd. Een absolute 
symmetrie van de stand van de oren is dus 
vrijwel onmogelijk. 

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 en complicaties 
Het rechtzetten van flaporen heeft verder 
dezelfde risico's als elke andere operatie. De 
wond kan nabloeden of er kan een infectie 
optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. 
Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog 
wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig 
blijven. Dit verdwijnt geleidelijk. Bij extreme 
pijn en nabloeding neemt u direct contact op 
met uw plastisch chirurg. 
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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.   
 


