Flaporen
Behandeling door de plastisch chirurg

Inleiding
Flaporen of afstaande oren komen regelmatig en worden
veroorzaakt door een aangeboren misvorming van het
kraakbeenskelet van de oorschelp. De plastisch chirurg kan dit
corrigeren.
Een flapoorcorrectie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van
ongeveer zeven jaar.

Voorbereiding op de operatie
Het is belangrijk dat u vóór uw operatie een haarband koopt. Een
haarband (of sportband/zweetband) kunt u in veel gevallen bij een
sportwinkel vinden. De haarband is nodig om de oren te
beschermen nadat het verband verwijderd is. Meer hierover leest u
onder het kopje ‘Na de operatie’.
Wij adviseren de haarband te kopen vóór de operatie, zodat u deze
kunt passen. Na de operatie heeft u namelijk verband om uw oren.

Plaatselijke verdoving of narcose
Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving of
onder narcose worden uitgevoerd. Dit hangt af van uw leeftijd en/of
voorkeur. De plastisch chirurg bespreekt dit vooraf met u.


Als de ingreep poliklinisch onder plaatselijke verdoving wordt
gedaan, verblijft u minimaal twee uur op onze polikliniek.



Als u onder narcose wordt geopereerd, wordt u een dagje
opgenomen in het ziekenhuis. U mag u dezelfde dag weer naar
huis. U krijgt dan voor uw operatie nog wel een gesprek met de
anesthesioloog en de intakeverpleegkundige. De verpleegkundige geeft u informatie over uw opname op een
verpleegafdeling in het ziekenhuis.
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De operatie
Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van uw oor
gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in
model gebracht en eventueel met een blijvende hechting vast gezet.
Het stukje huid dat aan de achterkant van uw oor overblijft (doordat
het oor dichter tegen uw hoofd komt), wordt verwijderd.

Weer naar huis








Na de operatie krijgt u een strak verband om uw hoofd, de
zogenoemde tulband. Dit verband moet gemiddeld een week
blijven zitten. U mag dit verband niet verschuiven of
losmaken.
Als u pijn heeft, mag u pijnstillers innemen zoals paracetamol.
Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld
als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog
wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk
aan zal dit verdwijnen.
U mag uw haar pas wassen als het verband verwijderd is.
Gemiddeld mag u de eerste vier weken na de operatie niet
sporten en zwemmen. Dit hangt af van de wondgenezing.

Controle
De week na uw operatie komt u voor controle terug bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie. Zij verwijdert het
verband, controleert de wond en verwijdert zo nodig de hechtingen.
Haarband meenemen
De haarband die u voor de operatie heeft gekocht, neemt u mee
naar uw afspraak met de verpleegkundige. Zodra het verband is
verwijderd, wordt de haarband omgedaan om uw oren te
beschermen.
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Hoe lang draagt u de haarband?
De plastisch chirurg spreekt met u af hoe lang de haarband moet
dragen.
 Òf u draagt uw haarband twee weken dag en nacht. In de derde
en vierde week draagt u de haarband alleen ’s nachts.
 Òf u draagt uw haarband zes maanden alleen ’s nachts. Als u
aan contactsporten doet, is die periode maximaal één jaar.
Kinderen tot zestien jaar moeten de haarband gedurende zes
weken dag en nacht dragen, daarna zes maanden alleen
’s nachts en maximaal één jaar als zij aan contactsporten doen.

Een arts waarschuwen
Het is nodig dat u een arts waarschuwt:
 Als de wond fors gaat bloeden
 Bij toenemende pijn
 Bij optreden van abnormale zwelling
 Als u koorts heeft boven de 38,5°C of koude rillingen
 Als het verband extreem gaat jeuken, gaat ruiken of uitslag
veroorzaakt
 Bij ongerustheid
Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Plastische
Chirurgie, tel. (078) 652 32 66.
Buiten kantooruren kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp van
het ziekenhuis via het algemene nummer van het Albert Schweitzer
ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11. De Spoedeisende Hulp neemt zo
nodig contact op met de dienstdoende plastische chirurg.
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Mogelijkheden en verwachtingen
Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om
hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een
duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar
geen perfectie.

Door de stugheid van het kraakbeen, heeft het in sommige gevallen
de neiging om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat uw
oren geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit worden
gegarandeerd. Een enkele keer is het nodig om nog een
aanvullende correctie uit te voeren.
Het eerste jaar na de operatie zullen uw oren extra gevoelig zijn bij
koud weer. Dit verdwijnt meestal vanzelf weer.

Risico’s en complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties voor komen zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing of infectie.
Na de operatie komt er een litteken achter uw oor. Er bestaat een
risico op hypertroof (overmatig) littekenweefsel. Hierdoor kan een
aanvullende behandeling nodig zijn.
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Vergoeding
De kosten voor een correctie aan uw oren worden alleen vergoed
als er sprake is van een medische indicatie en uw verzekering deze
kosten vergoed. De verzekeraars hebben verschillende criteria voor
de medische indicatie. U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar
nagaan of de operatie wordt vergoed.
Als de plastisch chirurg vindt dat er een medische indicatie voor de
correctie is, zal de aanvraag bij uw verzekering worden gedaan.
Na gemiddeld drie à vier weken krijgt u de goedkeuring of afwijzing
thuisgestuurd.
Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie, dan zijn de
kosten voor uw eigen rekening.

Tot slot
In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de
nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig
zijn. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen
wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden.
Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw
arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één
en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel.
(078) 652 32 66. We beantwoorden uw vragen graag.

Tip:
Het is handig voor uzelf om deze folder mee te nemen wanneer u
wordt behandeld. U kunt dan alle relevante informatie nog eens
nalezen.
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Verantwoording tekst
De informatie is gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie; Patientenfolders - Flaporen
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