correctie van afstaande oren bij
kinderen
Informatie voor ouders / verzorgers

Afstaande oren aangeboren afwijking
In overleg met uw arts wordt de stand van de oren van uw kind met een operatie gecorrigeerd.
Afstaande oren komen regelmatig voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren afwijking van het
kraakbeenskelet van de oorschelp. In deze folder vindt u algemene informatie over de voorbereiding op
de operatie en de operatie zelf en adviezen voor na de operatie.

Gang van zaken
Na het gesprek met uw arts wordt uw kind op de opnamelijst gezet. Samen met uw kind bezoekt u het
inloopspreekuur van de anesthesioloog. U krijgt vervolgens thuis bericht op welke datum en tijd uw kind
wordt geopereerd. U krijgt dan ook instructies vanaf welk tijdstip uw kind niet meer mag eten en drinken.
Uw kind wordt voor één dag opgenomen op de kinderkliniek, huisnummer 347/349. Op de opnamedag
kunt u zich daar samen met uw kind op de afgesproken tijd melden.

Inloopspreekuur anesthesioloog
Omdat de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, heeft u samen met uw kind een voorbereidend
gesprek met een anesthesioloog. Een anesthesioloog is gespecialiseerd in het toedienen van narcose,
verdoving en pijnbestrijding. U kunt voor dit gesprek naar het inloopspreekuur op de polikliniek
anesthesiologie, huisnummer 228. De anesthesioloog bespreekt met u en uw kind:

•

de gezondheidstoestand van uw kind

•

de manier waarop uw kind onder narcose wordt gebracht: met een prikje of een kapje

•

de aanpassing van eventueel medicijngebruik van uw kind, voor en na de operatie

•

dat uw kind nuchter moet zijn voor de operatie

Hoe bereidt u uw kind voor?
Een operatie en een (dag)opname zijn ingrijpende gebeurtenissen voor een kind. Een goede
voorbereiding helpt bij de verwerking. Daarom is het belangrijk dat u uw kind eerlijk vertelt wat het kan
verwachten. Voor een peuter/kleuter is een korte eenvoudige uitleg meestal voldoende. Een schoolkind
of tiener wil vaak precies weten wat de operatie inhoudt. Ook in het ziekenhuis krijgen u en uw kind
uitleg over de ingreep.
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De operatie
De chirurg maakt een snee aan de achterzijde van het oor en brengt het kraakbeenskelet van het oor in
model. Ook verwijdert hij het stukje huid dat daardoor aan de achterkant van het oor overblijft. Daarna
wordt de wond gehecht. Meestal gebruikt de chirurg oplosbare hechtingen die vanzelf verdwijnen. Na de
operatie krijgt uw kind een steunend verband om het hoofd dat meestal een week moet blijven zitten. De
operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie
Pijnbestrijding
Tegen de pijn kunt u uw kind paracetamol geven (volg de instructie op de bijsluiter). De pijn kan vooral
in de loop van de eerste dag toenemen. Om te voorkomen dat de pijn te heftig wordt, kunt u uw kind het
beste op voorhand pijnstillers geven.

Waarschuw uw huisarts of het ziekenhuis bij een nabloeding of extreme pijn
Bij extreme pijn of nabloeden van de wond moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg,
telefoonnummer (072) 548 2550. Of buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp (SEH), telefoon
(072) 548 2488. Na een week verwijdert de plastische chirurg of een arts-assistent op de polikliniek
eventuele niet oplosbare hechtingen. In overleg met de plastisch chirurg draagt uw kind de eerste
periode een elastische haarband over de oren. Vaak zijn de oorschelpen nog wekenlang wat rood,
gezwollen en gevoelig. Dit verdwijnt geleidelijk. Soms blijven de oren nog geruime tijd gevoelig bij kou.

Brief voor de huisarts
Wij versturen een digitale brief naar uw huisarts. Hierin informeren wij hem/haar over uw behandeling.

Risico’s en complicaties
Net als bij elke operatie is er een kleine kans op complicaties. De wond kan nabloeden of er kan een
infectie optreden. De correctie van afstaande oren is in principe blijvend. Maar soms heeft het
kraakbeen de neiging om in zijn oude vorm terug te keren. Het kan zijn dat er dan een tweede operatie
nodig is.

Vergoeding door de verzekering
Niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden een correctie van afstaande oren. Daarom raden wij u
aan om vooraf contact op te nemen met uw verzekeraar. Ook kan het zijn dat u de kosten voor een
eventuele tweede operatie zelf moet betalen.
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Mogelijkheden en verwachtingen
De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Het litteken achter het oor is blijvend,
maar het is meestal niet opvallend. Wel is het belangrijk dat u en uw kind er bij de keuze voor een
oorcorrectie rekening mee houden dat een absolute gelijkvormige stand van beide oren bijna onmogelijk
is. Plastische en esthetische chirurgie zijn geen exacte wetenschappen. Bovendien zijn de
behandelmogelijkheden en het resultaat per persoon verschillend. U kunt om die reden dan ook geen
garanties voor het resultaat ontlenen aan deze algemene folder. Wel kunt u er uiteraard op rekenen dat
we veel zorg besteden aan de behandeling van uw kind.

Uw vragen
Informatie over het MCA voor u en uw kind vindt u op www.mca.nl/kids.
Vragen vooraf
Als u vooraf nog vragen heeft over de oorcorrectie kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische
chirurgie voor een afspraak. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Het telefoonnummer is (072) 548 2550.

Vragen na de operatie en opname
De eerste 24 uur na de ingreep kunt u voor vragen contact opnemen met de kinderkliniek,
telefoonnummer (072) 548 2980.
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