Plastische Chirurgie/KNO

Afstaande oren
Deze folder geeft u informatie over de
operatie bij afstaande oren, ook wel
flapoorcorrectie genoemd.
De operatie vindt zowel bij volwassenen als bij
kinderen plaats. Deze folder is echter
geschreven voor volwassenen.
Ondergaat uw kind de operatie, dan kunt u
deze folder gebruiken om uw kind voor te
bereiden op de opname. Ook informeert de
folder u, als ouder, over de gang van zaken
rondom de operatie.
Voor kinderen staat er informatie op de
website: Het verhaal van Liselore. Dit is
geschreven door een meisje dat deze
operatie zelf heeft ondergaan.
Afstaande oren
Afstaande oren (ook vaak flaporen
genoemd) komen veel voor. Ze zijn vaak het
gevolg van een (aangeboren) groeistoornis
van het kraakbenig skelet van de oorschelp.
De correctie van afstaande oren heeft een
blijvend karakter. Dat wil zeggen dat de oren
niet opnieuw zullen gaan afstaan.
Als u overweegt om uw oren (of dat van uw
kind) recht te laten zetten, is het belangrijk
om hierover reële verwachtingen te hebben.
U kunt een duidelijke verbetering van de
stand van uw oren verwachten, maar geen
perfectie. Ook is een absolute symmetrie
vrijwel onmogelijk; dit betekent dat uw oren
niet helemaal precies gelijk komen te staan.
De voorbereiding
Voor de operatie heeft u een afspraak op het
Preoperatief Spreekuur van Anesthesiologie
om de vorm van narcose te bespreken. Meer
hierover leest u in de folder Preoperatief
Spreekuur Anesthesiologie.

Ondergaat uw kind de operatie dan is het
belangrijk dat uw kind goed wordt
geïnformeerd over de narcose en opname.
De algemene voorbereidingen, kunt u lezen
in de folder Kinderdagbehandeling die u
heeft gekregen. Daarnaast vindt u op
www.ghz.nl/kinderdagbehandeling een
voorlichtingsfilmpje over de opname en
operatie. Door de folder te lezen en het
voorlichtingsfilmpje samen met uw kind te
bekijken, kunt u uw kind het beste
voorbereiden op de operatie.
De opname
Als plaatselijke verdoving is afgesproken bij
een volwassene, kan de operatie poliklinisch
worden uitgevoerd.
Bij een algehele verdoving wordt u echter opgenomen op het Dagbehandelcentrum.
Kinderen worden altijd opgenomen op het
Kinder- Dagbehandelcentrum.
Bij opname meldt u zich op de afgesproken
tijd bij de receptie van de hoofdingang
waarna u naar het Dagbehandelcentrum
wordt gebracht.
De operatie
Via een huidsnede aan de achterkant van
uw oor wordt het kraakbenige skelet van het
oor opnieuw vormgegeven. Het stukje huid
dat aan de achterkant van het oor overblijft
als het oor dichter tegen het hoofd komt,
wordt verwijderd.
Het litteken komt achter uw oor en valt
daardoor niet op. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van oplosbare hechtingen.

Na de operatie
Na de operatie krijgt u voor 2 tot 7 dagen een
hoofdverband (een soort tulband) om. Hierna
draagt u nog 1 à 2 weken dag en nacht een
haarband om uw oren te beschermen.
Gebruik die haarband tot de controle op de
polikliniek.
In deze periode moet u voorzichtig zijn. Wij
raden de zogenaamde contactsporten sterk
af.
Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog
enige tijd verkleurd en minder gevoelig zijn of
juist overgevoelig zijn. Dit verdwijnt geleidelijk.
Risico’s en complicaties
Het rechtzetten van afstaande oren heeft
dezelfde risico’s zoals bij elke andere
operatie, 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 niet geven.
Complicaties kunnen altijd optreden. Soms is
het noodzakelijk om een tweede operatie uit
te voeren voor het verkrijgen van een goed
eindresultaat. Kraakbeen is een weerbarstig
soort weefsel waardoor een enkele keer een
extra correctie noodzakelijk is. Deze
aanvullende operatie kan extra kosten met
zich meebrengen.
Controle
1 à 2 weken na de operatie komt u terug op
de polikliniek. Zo nodig wordt 2 dagen na de
operatie een extra afspraak gemaakt om op
de polikliniek het verband te verwijderen.
Een laatste controle vindt meestal 6 à 8
weken na de operatie plaats.
Kosten en vergoeding
De correctie van afstaande oren wordt niet
altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is
onder andere afhankelijk van uw verzekering.
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.
Algemene informatie over het GHZ
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.
Vragen
Wij hopen dat u door deze folder een beeld
heeft gekregen van wat er binnenkort staat
te gebeuren. Heeft u nog vragen, stelt u ze
dan gerust.
De polikliniek Plastisch Chirurgie is van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en
11.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur
bereikbaar via tel.: (0182) 50 58 78,
De polikliniek KNO is van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen
13:30 en 15:30 uur bereikbaar op het
telefonisch spreekuur tel.: (0182) 50 53 24.
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