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Deze brochure is bestemd voor de ouders van kinderen die geopereerd worden aan afstaande oren
(flaporen). Afstaande oren zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet
van de oorschelp. Het corrigeren van afstaande oren kan al gedaan worden als kinderen 3 à 4 jaar oud
zijn. Voor die tijd is het oor namelijk nog niet volgroeid. Als de oren dan geopereerd worden, kan de
vorm nog flink veranderen.
Voor de operatie zijn er waarschijnlijk al een paar stappen genomen:





de huisarts heeft u verwezen naar de polikliniek Plastische Chirurgie;
in overleg met de plastisch chirurg is besloten dat uw kind binnenkort naar het ziekenhuis komt
voor een zogenaamde ‘oorschelpcorrectie’. Bij deze ingreep zet de chirurg de oren dichter (platter)
tegen het hoofd;
de plastisch chirurg heeft de ingreep aangevraagd bij uw ziektekosten verzekering. De
verzekeringen vergoeden de ingreep vrijwel altijd volledig bij kinderen tot en met 12 jaar.

De correctie van afstaande oren gebeurt afhankelijk van de vorm van verdoving op het
Behandelcentrum of op de operatiekamers.
In deze brochure kunt u lezen wat er voor, tijdens en na de ingreep gebeurt. Zo kunt u bijvoorbeeld
lezen hoe lang uw kind pijn heeft, hoe lang het verband om het hoofd blijft zitten, wanneer u contact
op moet nemen met de polikliniek en wanneer de controles plaatsvinden. Ook vindt u informatie over
wat uw kind wel en niet mag doen. Goede voorlichting is belangrijk, want hoe meer u weet over de
ingreep, hoe beter u het herstel van uw kind kunt ondersteunen.

Ziekte of verhindering
Als uw kind door ziekte of koorts boven de 38°C verhinderd is, neemt u dan zo spoedig mogelijk
contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.
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Medicijnen
Als uw kind dagelijks medicijnen moet innemen, brengt u deze dan op de dag van de opname mee
naar het ziekenhuis. De behandelend specialist beslist dan of ze wel of niet ingenomen moeten
worden.

Vervoer naar huis
Bij de voorbereidingen hoort ook het regelen van het vervoer naar huis na de ingreep. U wordt
aangeraden niet alleen met uw kind in de auto naar huis te gaan. Sommige kinderen worden
onderweg misselijk en kunnen gaan braken. Zorg dat u een handdoek, bakje of plastic zak bij de hand
heeft.

Wat u verder nog moet weten
De correctie van afstaande oren heeft een blijvend karakter; het kan dus niet meer veranderd worden.
Er komt een litteken achter het oor. Het is belangrijk dat u een reële verwachting hebt van deze
ingreep. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van de oren verwachten maar geen perfectie.
Het is vrijwel onmogelijk om na deze correctie absolute symmetrie (gelijkheid) van de oren te krijgen.

Wat gebeurt er voor de ingreep?
De voorbereiding
Meestal weet al u enige tijd van tevoren dat uw kind een dag opgenomen wordt. Daardoor hebt u
voldoende tijd uw kind voor te bereiden op het laten corrigeren van afstaande oren.
Wat u uw zoon of dochter vertelt, is helemaal afhankelijk van het type kind en de leeftijd. Als ouder of
verzorger kunt u dat zelf het beste aanvoelen. Bij kleine kinderen is het raadzaam alles een aantal keer
te herhalen.
Goede hulpmiddelen bij de voorbereiding zijn boekjes over kind en ziekenhuis. Bijvoorbeeld:
 Bij de dokter, van H. Oxenburg;
 Tonnie gaat naar de dokter, van G. Wolde.
Deze boekjes zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bibliotheek.

De dag van de ingreep
Op de dag van de ingreep meldt u zich, afhankelijk van de vorm van verdoving, met uw kind op het
Behandelcentrum. Het Behandelcentrum vindt u op route 60 op de begane grond. Deze afdeling is
gecombineerd met polikliniek Chirurgie. U meldt zich met uw patiëntenpas aan bij de aanmeldzuil bij
binnenkomst in het ziekenhuis en neemt daarna plaats in de wachtruimte.
Fam bevindt zich op de eerste verdieping van het ETZ, locatie Elisabeth (route 80). U loopt voorbij het
bezoekersrestaurant naar het eerste liftenblok aan de rechterkant. U gaat met de lift naar de eerste
verdieping. Als u de lift uitstapt, gaat u rechtsaf.
Als de ingreep plaatsvindt onder algehele verdoving, moet uw kind nuchter zijn voor de ingreep.
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Nuchter zijn voor de operatie
Voor de operatie moet u vanaf een bepaalde tijd nuchter zijn. De richtlijnen hiervoor vindt u in de
folder Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan. Deze krijgt u tijdens de pre-operatieve
screening.

Wat gebeurt er tijdens de ingreep?
Als de plaatselijke of algehele verdoving werkt, maakt de plastisch chirurg de huid achter het oor van
uw kind los. Vervolgens zet hij/zij het oor dichter tegen het hoofd. Dit doet hij/zij door het kraakbeen
van het oor te plooien. In bijna alle gevallen is de oorzaak van flaporen namelijk dat er een plooi
ontbreekt in het kraakbeen van het oor. Als de plastisch chirurg de plooi heeft aangebracht, sluit hij/zij
de wond met oplosbare hechtingen. Daarna wordt het andere oor geopereerd. Als beide oren zijn
gecorrigeerd, wordt er een dik drukverband aangelegd, in de vorm van een soort tulband. Deze
tulband zorgt ervoor dat de oren plat tegen het hoofd blijven liggen en dat de huid van het oor weer
goed rond het kraakbeen groeit. De hele ingreep duurt ongeveer een uur.

Wat gebeurt er na de ingreep?
Als uw kind een plaatselijke verdoving heeft gehad, mag hij/zij meteen na de ingreep weer mee naar
huis. Is uw kind onder algehele narcose geweest, duurt het wat langer voordat uw kind naar huis mag.
In dat geval gaat uw kind eerst naar de (kinder)uitslaapkamer en vervolgens terug naar Fam. Als alles
goed gaat mag uw kind enkele uren later mee naar huis.
De eerste week
De eerste twee dagen zal uw kind veel pijn hebben. Om de pijn weg te nemen, geeft u uw kind de
voorgeschreven pijnmedicatie die vermeld staat op het informatieblad. Deze krijgt u mee als u naar
huis gaat.
Het is mogelijk dat er een paar druppeltjes bloed van onder het verband komen. Dit is normaal en u
hoeft zich hier dan ook geen zorgen over te maken.
Uw kind mag eten of drinken wat het maar wil. Ook mag het (rustig) spelen. Als uw kind zich goed
voelt, mag het naar school. Meedoen met de gymles mag pas na 6 weken.
Let op: de tulband om het hoofd van uw kind mag niet nat worden.
Heel soms raken de oren van een kind ontstoken. U kunt dit merken doordat de pijn na twee dagen
niet minder wordt maar juist erger en doordat uw kind koorts boven de 38°C krijgt. In dat geval wordt
u dringend aangeraden contact op te nemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten
kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp of de kinderafdeling.
Na de eerste week
Het drukverband blijft afhankelijk van de behandelend arts 3 tot 7 dagen zitten. Na deze 3-7 dagen
gaat u met uw kind weer terug naar de polikliniek, waar het verband wordt verwijderd. De oren van uw
kind zullen dan nog dik en blauw zijn. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Als uw kind door dr.
Hartman geopereerd wordt dan krijgt uw kind meteen na de operatie de zweetband of haarband om.
Erg belangrijk is dan ook dat u deze meeneemt op de dag van de operatie.
Uw kind moet tot 6 weken na de operatie een zweetband of haarband over de oren dragen. Na 3
weken hoeft dit alleen nog ’s nachts. Dit is belangrijk omdat met deze band voorkomen wordt dat de
oren tijdens het slapen dubbelklappen.
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Nu het verband eraf is, mag uw kind wel gewoon onder de douche of in bad. U mag de oren daarbij
ook voorzichtig schoonmaken. Doe dit altijd van voor naar achter. Let erop dat u bij het uittrekken van
kleding deze van voor naar achter over het hoofd trekt.
Na zes weken
Na zes weken mag uw kind weer meedoen met de gymles. Ruwe sport, bal- en contactsporten, zoals
judo, mag uw kind nu weer beoefenen. Er volgt indien nodig een tweede controle op de polikliniek.
Na drie maanden
Na drie maanden zijn de oren genezen. De oren zullen echter nog wel een hele poos gevoelig blijven,
vooral voor kou. Deze gevoeligheid voor kou duurt ongeveer een jaar.

Complicaties
Aangezien kraakbeen een weerbarstig soort weefsel is, bestaat de kans dat de oren na de correctie
terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Een blijvend resultaat kan daarom niet gegarandeerd
worden. Dit geldt ook voor symmetrie (gelijkheid) van de oren na de correctie. Een enkele keer zal het
noodzakelijk zijn om nog een correctie uit te voeren.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt over de ingreep, kunt u die stellen aan de
plastisch chirurg. Meer informatie over een behandeling of operatie bij kinderen kunt u lezen in de
gelijknamige folder die u kunt opvragen bij de polikliniek Plastische Chirurgie.
Meer informatie over het inzien van uw eigen medische dossier kunt u vinden op: www.etz.nl/mijnetz

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Plastische Chirurgie:

(013) 221 00 00
(013) 221 03 40

Locatie ETZ Elisabeth
Route 32
Locatie ETZ Waalwijk
Route 46
E-mail: plc@etz.nl
Fam:

(013) 221 00 80

Plastische Chirurgie, 41.241 07-19
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