
Oorcorrectie V-2 COS.PAT.INF.750 Pagina 1 van 2 

Oorcorrectie  
Deze folder geeft informatie over de ingreep van een oorcorrectie. 
 

Oorzaak: 
Als u niet tevreden bent met de stand van uw oren, dan is daar heel eenvoudig iets aan te doen 
door midden van een oorcorrectie. Een oorcorrectie is een ingreep waarbij de stand van het oor 
veranderd wordt. Complicaties zijn zeer zeldzaam. 
Hoewel de meeste ooroperaties bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar plaatsvinden, kunnen 
oren ook op latere leeftijd nog goed worden gecorrigeerd. Oren, die plat tegen uw hoofd liggen, 
zullen tot grote tevredenheid stemmen. Uw gezicht krijgt hierdoor een heel ander aanzien.  
En het mooie is dat het resultaat voor altijd is. 
 

Uw voorbereiding: 

 U wordt aangeraden om voor de operatie te stoppen met roken in verband met 

eventuele problemen bij de wondgenezing. Nicotine vernauwt de bloedvaten. 

 De ingreep vindt plaats op de 1e verdieping. 

 U dient zich 15 minuten voor de afspraaktijd te melden aan de balie. 
 Bespreek uw eventuele gebruik van bloedverdunnende medicijnen altijd van te voren 

met uw plastisch chirurg.  

 Omdat u, voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, na de ingreep niet zelf 

mag autorijden of op een andere manier mag deelnemen aan het verkeer, dient u vooraf 

vervoer en begeleiding naar huis te regelen. Mogelijk wordt het telefoonnummer van uw 

begeleider gevraagd. 

 Indien u op de dag van de ingreep een actieve infectie van de huid (koortslip, 

krentenbaard) of open wond op het lichaam heeft, stellen wij de operatie uit.                      

Neemt u a.u.b. contact met ons op voor overleg. 

   

Wij adviseren:    

 Paracetamol in huis te hebben. 

 24 uur na de ingreep niet alleen thuis te zijn.   

 Sieraden en waardevolle spullen thuis te laten. 

 Geen make-up te dragen op de dag van de operatie.  
 

De operatie: 
De plastisch chirurg maakt een incisie aan de achterkant van de oorschelp. Het kraakbeen is 
gemoduleerd, het oor wordt naar achteren gebracht en in de nieuwe positie vastgezet.  
Het oor wordt met oplosbare hechtingen gehecht. Na afloop van de operatie wordt het hoofd in 
een tulbandverband gestoken waarna u zonder problemen naar huis kunt.  
De ingreep neemt een uur in beslag. 
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Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Behalve de eerste paar dagen zult u nauwelijks last ondervinden van de operatie.  
Wel kunnen uw oren de eerste twee weken gezwollen en gevoelloos zijn. Dit is echter volkomen 
normaal en verdwijnt vrijwel altijd vanzelf. In het begin draagt u overdag een haarband om de 
oren in een goede positie tegen het hoofd te houden.  
De eerste drie weken draagt u de haarband ook ’s nachts. De eerste week na de operatie zult u 
rustig aan moeten doen en de eerste 6 weken na de operatie is sporten sterk af te raden. Over 
het algemeen is dit geen pijnlijke operatie.  

 
Complicaties: 
Een oorcorrectie is, mits op juiste wijze uitgevoerd bij de daarvoor aangewezen cliënt, een zeer 
veilige ingreep. Algemene operatierisico’s, zoals een nabloeding of infectie komen zelden voor. 
Zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen.  
Na de operatie houdt u achter het oor een klein litteken over. Littekens achter de oren hebben 
de neiging om langer dan op andere plaatsen rood en stug te blijven. Uiteindelijk worden ze altijd 
huidskleurig en soepel.  
Met de tijd vervaagt het litteken zodanig dat slechts een minimaal lijntje overblijft, dat in de 
natuurlijke plooi van het oor valt. 

 
Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een oorcorrectie worden in ons centrum niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
De kosten zijn  voor uw eigen rekening. 

 
Tot slot: 
Deze informatie is een aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg en kan per persoon 
afwijken. 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer  
072 2 034 034 en vragen naar een medewerker van de afdeling plastische chirurgie. 
 
Tot ziens bij Qyoutis. 
 

 


