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Oorlelcorrectie 

 
Deze folder geeft u informatie over een 

oorlelcorrectie.  

 

Een oorlelcorrectie kan uitgevoerd worden bij 

een te grote, uitstekende, uitgerekte of 

uitgescheurde oorlel. Een veel voorkomende 

oorzaak van een uitgescheurde oorlel, en 

hierop volgend een oorlelcorrectie, is een 

ongeluk met een oorbel. 

De correctie van een oorlel heeft een 

blijvend karakter. Wanneer u overweegt om 

uw oorlel te laten corrigeren, is het belangrijk 

om hierover reële verwachtingen te hebben. 

U kunt een duidelijke verbetering van uw 

oorlel verwachten, maar geen perfectie. Zo is 

het vrijwel onmogelijk dat uw oren helemaal 

precies gelijk worden.  

 

De voorbereiding  

Een oorlelcorrectie wordt onder plaatselijke 

verdoving uitgevoerd. Er gelden geen 

speciale voorbereidingen tenzij anders met 

de KNO-arts afgesproken. 

 

De ingreep 

Bij te grote, uitstekende of uitgerekte oorlellen 

wordt door middel van een kleine insnijding 

een stukje huid verwijderd. Eventuele 

hechtingen en littekens komen aan de 

onderkant van uw oorlel en vallen daardoor 

niet op.  

Bij uitgescheurde oorlellen is de behandeling 

vooral gericht op het hechten van de oorlel. 

De hechtingen worden, indien mogelijk, op 

een onopvallende plaats aangebracht. Er 

wordt doorgaans gebruik gemaakt van 

oplosbare hechtingen. 

 

Na de behandeling 

Na de behandeling kunt u direct naar huis. 

De wond wordt afgeplakt met hechtpleisters 

waardoor u meestal geen hoofdverband 

(een soort tulband) hoeft te dragen. Wel 

dient u op te letten met de zon in verband 

met mogelijke verkleuring van het litteken en 

wordt geadviseerd de wond zo schoon 

mogelijk te houden. Bij pijnklachten kunt u 

Paracetamol innemen.  

 

Risico’s en complicaties 

Het corrigeren van de oorlel heeft dezelfde 

risico’s zoals bij elke andere ingreep, zoals 

een nabloeding, infectie of een probleem 

met de wondgenezing. Gelukkig komt dit 

weinig voor. Garantie op de resultaten of op 

een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer 

geven. Complicaties kunnen altijd optreden. 

 

Controle 

U hoeft alleen bij aanhoudende pijnklachten 

of bij eventuele verwijdering van hechtingen 

(na 1-2 weken) terug te komen op de 

polikliniek.  

 

Eindresultaat 

Het is belangrijk voor ons om te weten welke 

verwachting u heeft van de ingreep. Wij 

adviseren u dan ook om ons zoveel mogelijk 

op de hoogte te stellen van uw wensen. 

Het uiteindelijke resultaat is pas zichtbaar na 

enkele weken. Bij uitgescheurde oorlellen 

blijven littekentjes op zichtbare plekken 

aanwezig. De littekens aan de onder- of 

achterkant van uw oorlel zullen waarschijnlijk 

naar verloop van tijd bijna onzichtbaar zijn.  

 

Kosten en vergoeding 

De kosten voor een oorlelcorrectie worden in 

de regel niet vergoed door de 

zorgverzekering. Wij raden u aan contact met 

uw zorgverzekeraar op te nemen over de 

vergoeding. 



Ook als de behandeling niet (volledig) 

vergoed wordt door uw zorgverzekeraar kunt 

u terecht in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). 

Groene Hart Extra Zorg biedt u de 

mogelijkheid om uw behandeling toch 

binnen de vertrouwde en veilige muren van 

GHZ te laten plaatsvinden. Door deze zorg 

vanuit het ziekenhuis aan te bieden, bent u 

verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige 

behandeling. 

Wordt uw behandeling niet vergoed en wilt u 

weten wat de kosten voor de behandeling 

zijn? Kijk op het overzicht met prijzen voor niet 

verzekerde zorg op www.ghez.nl. 

 

Vragen? 

Wanneer u na het lezen van deze folder 

vragen heeft over een oorlelcorrectie, neemt 

u dan contact op met de polikliniek KNO. De 

polikliniek KNO is van maandag tot en met 

vrijdag tussen 9:00 en 11:00 uur en tussen 

13:30 en 15:30 uur  bereikbaar op het 

telefonisch spreekuur  tel: (0182) 50 53 24. 

 

Tot slot 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl.  

U kunt ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50. 
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