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Correctie van flaporen 1 

Correctie van flaporen

Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5980

Algemeen

• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Plastische Chirurgie.

Inleiding

In overleg met de plastisch chirurg heeft u een afspraak gemaakt voor een cor-
rectie van uw flaporen. In deze folder leest u hoe deze ingreep zal verlopen en 
welke voorbereidingen u moet treffen. Ook krijgt u informatie over het te ver-
wachten resultaat en de kosten van de operatie. De folder is bedoeld als aanvul-
ling op de mondelinge informatie die u van de plastisch chirurg ontvangt.

Bij wie

De stand, de vorm en de grootte van de oorschelp zijn bij ieder mens verschillend. 
Soms is er sprake van afstaande oorschelpen, ook wel flaporen genoemd. Over 
het algemeen worden dergelijke oren als minder mooi beschouwd. Flaporen ko-
men regelmatig voor en kunnen meestal goed worden gecorrigeerd met een 
operatie. Vanaf zesjarige leeftijd kan een kind worden geopereerd; op deze leef-
tijd is de oorschelp uitgegroeid. De operatie wordt bij voorkeur boven het tiende 
levensjaar uitgevoerd, omdat deze dan goed onder plaatselijke verdoving kan 
plaatsvinden. Een bovengrens is er niet.

De informatie in deze folder helpt u de voor- en nadelen van een operatie op een 
rij zetten. Of u de operatie ook werkelijk wenst, is uw persoonlijke beslissing. Mis-
schien geeft een operatie u een beter uiterlijk en meer zelfvertrouwen, maar het 
is niet reëel te verwachten dat persoonlijke problemen door de operatie worden 
opgelost.
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Verwachtingen

De correctie van de oren is blijvend, achter het oor komt een litteken. U kunt een 
duidelijke verbetering verwachten van de vorm van het oor. Wel is het oor onge-
veer een half jaar extra gevoelig voor stoten of kou.  

Voorbereiding voor de operatie

Medicijngebruik 
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Sintrom of Ascal, meldt u dit 
dan tijdens het spreekuur aan de plastisch chirurg. Het gebruik van deze medicij-
nen moet vóór de operatie namelijk worden gestopt. Eén dag na de operatie mag 
u weer beginnen met deze medicijnen. Instructies hierover krijgt u van de plas-
tisch chirurg. 

Opname 
De operatie onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd op de behandelpoli-
kliniek. De operatie onder algehele narcose vindt plaats op de OK. Tijdens het 
spreekuur is met u afgestemd of u plaatselijke verdoving of narcose krijgt. Na de 
ingreep onder plaatselijke verdoving mag u direct weer naar huis. 

Nuchter zijn
Krijgt u algehele narcose, dan is het een dagbehandeling. Bij aankomst in het 
ziekenhuis is het van belang dat u nuchter bent. Wat dit betekent leest u op onze 
website: www.martiniziekenhuis.nl/nuchter. 

Hoofdband
Het is belangrijk dat u zelf voor de operatie een hoofdband koopt. Deze hoofd-
banden koopt u in de meeste sportwinkels. De hoofdband moet het hele oor (en 
dus ook de oorlel) bedekken. Neem de band mee naar de eerste controle door de 
verpleegkundige. 

Sieraden en haardracht
Als u oorbellen draagt, doet u deze dan voor de operatie uit. Ook wordt u ver-
zocht, voor de operatie, thuis uw haren te wassen. Als u lang haar heeft, wilt u uw 
haar dan in een staart doen?
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De operatie

Een flapoorcorrectie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. U krijgt dan 
prikken rond het oor. De plastisch chirurg maakt vervolgens aan de achterzijde 
van het oor een snede in de huid. Hij verandert het kraakbenig oorskelet, zodat 
de oorschelp meer naar de schedel komt. In deze verbeterde stand wordt alles 
weer gehecht met oplosbare hechtingen. Tot slot krijgt u verband over uw oren 
met hierover een haarband of ‘tulband’-verband. Voor een goed herstel na de 
operatie is het belangrijk dat het verband goed blijft zitten en droog blijft tot de 
eerstvolgende controleafspraak. 

Tijdsduur

De operatie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.

Na de operatie

De eerste dag na de operatie kunt u pijn hebben. Tegen de pijn kunt u direct pa-
racetamol nemen. Neem 2 tabletten van 500 mg. Dat mag vier keer per dag. Na 
twee dagen moet de pijn duidelijk minder zijn. Als dit niet zo is, neemt u dan 
contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie. Na 1 week heeft u een contro-
leafspraak. De hoofdband moet nog 2 weken dag en nacht gedragen worden. De 
6 weken daarna alleen ’s nachts. Na 6 weken komt u terug voor een controle af-
spraak met de arts.

Complicaties

Een enkele keer treden complicaties op, zoals een nabloeding of infectie. Neem 
dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980.

Resultaat

Over het algemeen zijn de resultaten goed. Het definitieve resultaat is pas te be-
oordelen na ongeveer een half jaar.
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Kosten

Of de flapoorcorrectie in uw geval wordt vergoed door uw verzekeraar, hangt af 
van uw verzekeringspakket. De plastisch chirurg vraagt voor u een machtiging 
aan. Krijgt u geen vergoeding, dan ontvangt u automatisch een prijsopgave. 
Wanneer u voor de ingreep heeft betaald, krijgt u een oproep. Als u onder alge-
hele narcose gaat, ontvangt u de oproep van de Opnameplanning en anders via 
het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. 

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoorde-
lijk is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met de klachtenfunc-
tionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of 
in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 00
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
928 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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