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Afstaande 
oren
Polikliniek Keel-, Neus- 
en Oorheelkunde



Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over de correctie 

van afstaande oren. Deze operatie vindt plaats in 

dagbehandeling. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

Algemeen
Het hebben van afstaande oorschelpen (flaporen) 

is erfelijk bepaald en komt dan ook in bepaalde 

families voor. De afwijkende stand van het oor 

wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het 

oorschelpkraakbeen.

De afwijking komt bij jongens en meisjes even vaak 

voor en kan zowel bij beide oren als aan één oor 

voorkomen.

De ingreep kan worden uitgevoerd vanaf een leeftijd 

van vijf jaar. De groei van de oorschelp is dan zo 

goed als voltooid. Daarnaast start op deze leeftijd de 

ontwikkeling van een zelfbeeld en gaat uw kind meer 

op het uiterlijk letten. Het is natuurlijk ook mogelijk 

om de oren op latere leeftijd te laten opereren.

Wordt deze ingreep vergoed?
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de 

kosten van de correctie van afstaande oren bij 

volwassenen niet. Of u in aanmerking komt voor 

vergoeding van de kosten van de ingreep, hangt af 

van uw zorgverzekeraar en van uw pakket. Neem voor 

meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.



Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige 

voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel 

preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt 

uw kind vooraf het spreekuur van de anesthesioloog.

Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. 

Informatie over het nuchter zijn vindt u ook in de 

folder ‘Anesthesie’ dat het Maasstad Ziekenhuis 

hierover uitgeeft.

De operatie
De ingreep vindt plaats onder volledige narcose. 

Via een huidsnede aan de achterkant en een kleine 

huidsnede aan de voorkant van de oorschelp worden 

de vormafwijkingen van het kraakbeen onderhuids 

veranderd.

Kleine delen van het kraakbeen kunnen worden 

verwijderd en de stand van de oorschelp kan 

daarmee worden aangepast. De operatie duurt 

ongeveer een uur.

Omdat het Maasstad Ziekenhuis een 

opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts in 

opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar tegen 

heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de behandeld 

arts.

Na de operatie
De operatie veroorzaakt nauwelijks pijn. Paracetamol 

is vaak voldoende. De oren zijn verbonden met 

gaasjes en watten die met een zwachtel om het 

hoofd (als een soort tulband) wordt aangelegd. Als 

alles zonder problemen is verlopen, mag uw kind aan 

het eind van de dag weer naar huis.
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Mogelijke complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit 

geldt ook voor operaties aan de oren. De kans 

op een complicatie is gelukkig klein. Mogelijke 

complicaties kunnen een wondinfectie of 

bloeduitstorting zijn.

Nabehandeling
Het verband wordt ongeveer vier à vijf dagen na 

de ingreep op de polikliniek verwijderd. Als het 

verband wordt verwijderd zijn de oren gezwollen 

en blauw. Dit herstelt zich binnen enkele dagen. 

U moet bij dit polikliniekbezoek een haarband 

meenemen. Uw kind moet deze haarband 

gedurende twee weken na het verwijderen 

van het verband (dag en nacht) over de oren 

dragen. De hechtingen zijn vaak zelfoplossend. 

Deze verdwijnen vanzelf en hoeven daarom niet 

verwijderd te worden.

Adviezen voor thuis
Uw kind mag tenminste twee weken na de ingreep 

niet mee doen aan contactsporten, waarbij 

bijvoorbeeld een bal het oor zou kunnen raken.

Over het algemeen kan uw kind na één week weer 

naar school.
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Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen 

met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u 

contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van 

ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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