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Oorlelcorrectie  
Deze folder geeft informatie over de oorlelcorrectie onder plaatselijke verdoving. 
 

Algemeen: 
Ingescheurde of doorgescheurde oorlellen kunnen ontstaan door het jarenlange gebruik van 
sieraden.  
De gaatjes scheuren uit, wat kan leiden tot verlies van uw sieraden, maar ook tot een ontsierend 
uiterlijk van de oorlel(len). Door middel van een oorlelcorrectie kunnen uw oorlellen hersteld 
worden. U kunt dan zelfs na enige maanden weer opnieuw gaatjes in uw oorlellen laten 
aanbrengen. 
 
Naast uitgescheurde oorlellen kunnen oorlellen ook te groot in aanleg zijn. De plastisch chirurg 
kan bepalen of een oorlelcorrectie bij u mogelijk is en of het door u gewenste resultaat bereikt 
kan worden. 
 

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: 
Bij een uitgescheurde oorlel wordt het weefsel rondom de uitscheuring verwijderd en de huid 
naar elkaar toe gebracht en gehecht. Houdt u er rekening mee dat het litteken altijd zichtbaar 
blijft. 
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Bij een te grote oorlel of een reconstructie van de oorlel zal de plaats van de incisie en litteken 
afhankelijk zijn van het type reconstructie. Deze zal bij een verkleining aan de onderkant van de 
oorlel lopen. 
Na de reconstructie van de oorlel worden de wondranden aan elkaar gehecht met oplosbare 
hechtingen en afgeplakt met een pleister. 

 
Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Een half uur tot een uur na de oorlelcorrectie mag u naar huis. Dit gebeurt alleen als de verpleging 
en de plastisch chirurg dit verantwoord vinden. Een oorlelcorrectie is een kleinere maar wel een 
chirurgische ingreep. Zorg ervoor dat iemand u ophaalt zodat u niet zelf aan het verkeer hoeft 
deel te nemen. 
 
Wanneer de verdoving zijn werking verliest, kunt u een vervelende maar meestal matige pijn 
ervaren. Ook kunt u de eerste dagen last hebben van een trekkende pijn rond de oorlel. De huid 
staat dan nog onder spanning. Het kan voorkomen dat de oorlellen één tot twee weken na de 
ingreep nog rood, gezwollen en gevoeliger of juist gevoelloos zijn. Al deze klachten zijn niet 
zorgelijk en verdwijnen na een paar weken. Schrikt u daarom vooral niet van deze 
klachten, deze vormen een natuurlijke reactie van het lichaam. 

 
Complicaties: 
Enkele complicaties bij een oorlelcorrectie kunnen zijn: 
 

 Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist) 
 Negatieve reactie op de verdoving 
 Nabloeding 
 Infectie 
 Gevoelsverandering 
 Blijvende littekens 
 Schade aan onderliggende structuren 
 Onbevredigend esthetisch resultaat 

 
Vergoeding van de kosten: 

De kosten van een oorlelcorrectie worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten zijn 
voor uw eigen rekening. Een exacte opgave van de kosten krijgt u nadat de plastisch chirurg u 
heeft beoordeeld.  
 

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. 


