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Inleiding 
Klachten over afstaande oren komen regelmatig voor. Hierbij 
heeft de oorschelp een abnormale vorm. Daarnaast kan de 
oorschelp een afwijkende stand hebben ten opzichte van de 
schedel (flaporen). Dit wordt meestal veroorzaakt door een 
aangeboren afwijking van het kraakbeen. Dit is meestal goed te 
opereren. Een operatie wordt uitgevoerd vanaf de leeftijd van 
zes jaar. 
 

Voorbereiding op de operatie 
De operatie wordt meestal in dagbehandeling verricht: u mag 
dan dezelfde dag weer naar huis. De operatie vindt plaats 
onder algehele narcose.  
Voordat u of uw kind wordt geopereerd, krijgt u een afspraak 
bij het Opnameplein voor preoperatieve screening. De 
anesthesist bespreekt tijdens dit spreekuur uw 
gezondheidstoestand met u. De anesthesist is tijdens uw 
operatie verantwoordelijk voor de verdoving. 
 
Voor en na de operatie worden door de medisch fotograaf foto’s 

gemaakt voor uw medisch dossier. Deze foto’s kunt u zelf 
opvragen bij de medisch fotograaf indien de zorgverzekeraar 
hierom vraagt.  

 
Let op! 
 Indien u bloedverdunners gebruikt, bepaalt de anesthesist of 

en zo ja wanneer u deze medicatie kunt stoppen; 
 Indien u rookt, is het belangrijk dat u hiermee stopt, 

aangezien roken slecht is voor de wondgenezing. 

 

Zorgcoach 
Er wordt voor u een afspraak gemaakt op het spreekuur van de 
zorgcoach. De zorgcoach geeft u uitleg over uw 
ziekenhuisopname en de herstelperiode na de operatie. 
 

Operatie 
Aan de achterzijde van het oor wordt een snee in de huid 
gemaakt. Het kraakbeen wordt waar nodig ingesneden en in 
model gebracht. Eventueel overtollige huid kan worden 

verwijderd. Vaak wordt ook de oorlel in een betere positie 



gebracht. De wond wordt met hechtingen gesloten. Tenslotte 
wordt een licht-drukkend verband om de oren en het hoofd 
aangebracht.  
 

Na de operatie 
Na de operatie kunt u de eerste uren last van pijn hebben. 
Deze pijn is met pijnstillers goed te verhelpen.  
 
Na ongeveer vijf dagen wordt het verband op de polikliniek 
verwijderd. De oren zien er dan nog gezwollen en blauw uit. 

Heeft u niet-oplosbare hechtingen? Dan worden deze op de 
polikliniek verwijderd. Als oplosbare hechtingen zijn ingebracht, 
worden de zichtbare knoopjes ervan verwijderd. Oplosbare 
hechtingen kunnen tijdelijk irritatie geven. 
 
Nadat het verband is verwijderd, mag het haar voorzichtig 
worden gewassen en achter de oren worden droog geföhnd.  
Na twee weken kunt u weer sporten. Het wordt aangeraden te 
wachten met het beoefenen van contactsport tot zes weken na 
de operatie. 

 

Complicaties 
Een infectie komt zelden voor, een nabloeding een enkele keer.  
Bij nabloeden en extreme pijn wordt u dringend aangeraden  
direct contact op te nemen met de polikliniek Plastische 
Chirurgie of buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende 
Hulp.  
 
Het litteken aan de achterzijde van het oor en rond de oorlel is 
na een jaar nauwelijks meer te zien. Sommige mensen 

vertonen een heftige littekenreactie. De oorzaak hiervan is een 
erfelijke aanleg.  
 
Heel soms keert het oor terug in de oude positie en is een her-
operatie nodig. De kans hierop is groter wanneer het oor 
uitsluitend met hechtingen in de juiste vorm wordt gezet 
(zonder dat het kraakbeen wordt ingesneden). 
 

Resultaat van de operatie 
Kraakbeen is in principe maar in één richting om te buigen en 



kan niet goed in meerdere richtingen in een nieuwe vorm 
worden gebracht. Een volledige perfectie en symmetrie 
(gelijkheid) in vorm en stand mag dus niet worden verwacht.  
U kunt tijdelijk of blijvend minder gevoel hebben in de 
oorschelp. 
 
Een operatie waarbij het oor kleiner wordt gemaakt raden wij 
af, omdat na een oorverkleining altijd littekens overblijven, die 
goed zichtbaar zijn.  
 

Veel mensen die een correctie van afstaande oorschelpen 
ondergaan, zijn na de operatie erg tevreden. Doordat de stand 
en/of de vorm van de oorschelpen verbeterd is ervaren de 
meeste mensen hun probleem als verholpen en vinden zij het 
ondanks het ongemak van de operatie toch waard. 
 

Vergoeding 
De kosten van een oorcorrectie worden door de 
zorgverzekering niet altijd vergoed. Als de plastisch chirurg de 
operatie noodzakelijk vindt, wordt een aanvraag tot vergoeding 

ingediend bij uw zorgverzekeraar. Als deze aanvraag door de 
zorgverzekeraar wordt afgewezen,  worden de kosten voor de 
operatie niet vergoed. U kunt ervoor kiezen om de operatie dan 
zelf te betalen. 
 

Vragen 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Plastische Chirurgie, via telefoonnummer  
010 – 461 6528. 
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