
 
 

 
 

 
 

 

Flapoorcorrectie bij kinderen 

 
Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een correctie van flaporen. Na overleg met de arts heeft u 
ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie wordt uw kind opgenomen op de dagopname van het 
Moeder en Kindcentrum. 
 
Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond de operatie. Uw behandelend arts heeft enkele 
zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt er op 
diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk om u te realiseren dat de medische situatie van iedere 
patiënt verschillend is. Het kan zijn dat hierdoor afgeweken wordt van de beschrijving in deze folder. 
 
Algemene informatie over de opname vindt u in de folder ‘Dagopname kind’. Algemene informatie over 
nuchter zijn en medicijngebruik vindt u in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’. Beide folders heeft u ontvangen 
bij de afdeling Opname. 
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, vraag er dan naar. 
 
Het hebben van afstaande oorschelpen (flaporen) is erfelijk bepaald en komt dan ook in bepaalde families 
voor. De afwijkende stand van het oor wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het 
oorschelpkraakbeen. De afwijking komt bij jongens en meisjes even vaak voor en kan soms aan één zijde 
voorkomen. Met name voor schoolgaande kinderen kunnen afstaande oorschelpen aanleiding zijn tot 
plagerijen en daardoor tot problemen in hun functioneren. 
 
Doel van de operatie 

Het doel van de ingreep is het normaliseren van de stand van de oren. De stand van de oren past daardoor 
bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht. 
 
Wanneer? 
De ingreep kan bij kinderen vanaf zeven jaar worden uitgevoerd. De groei van de oorschelp is dan 
nagenoeg voltooid. Het verrichten van de operatie op een jonge leeftijd voorkomt ook onnodige pesterijen. 
Resultaat 
Na zorgvuldig onderzoek worden de verwachtingen met betrekking tot het resultaat van de ingreep 
besproken. Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen uiteindelijk tot een succesvol resultaat zullen 
leiden. 
 
Vergoeding 

Het is afhankelijk van uw zorgverzekering of deze ingreep wordt vergoed. Wij adviseren u om, voordat u tot 
operatie bij uw kind besluit, uw polisvoorwaarden te bekijken en/of contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar. 
 
Voorbereidingen 

Voorbereidingen thuis 
Wanneer bekend is dat uw kind wordt opgenomen, is het belangrijk dat u uw kind hierop voorbereidt. 
Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik vindt u in de folder ‘Anesthesie bij kinderen.’  
 
Verhinderd 
Is uw kind verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk - uiterlijk 48 uur voor de opname - 
melden aan de afdeling opname, telefoonnummer (0475) 38 28 10. Er kan dan iemand anders in plaats van 
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uw kind komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. 
Indien uw kind verkouden is, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de ingreep uitstelt. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de polikliniek KNO, via telefoonnummer (0475) 38 25 67.  
 
Opname en operatie 

Voorbereidingen in het ziekenhuis 
In de folder ‘Dagopname kind’ kunt u lezen hoe uw kind voor de operatie wordt voorbereid.  
 
Anesthesie 
Een flapoorcorrectie vindt plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. 
Meer informatie vindt u in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’. 
 
Operatie 
Via een huidsnede van ongeveer drie centimeter aan de achterkant van de oorschelp worden de 
vormafwijkingen van het kraakbeen onderhuids veranderd. Kleine delen van het kraakbeen kunnen worden 
verwijderd en de stand van de oorschelp kan daarna worden genormaliseerd. 
 
Na de operatie 

Pijn 
De operatie veroorzaakt enige pijn. U kunt zo nodig paracetamol geven. 
 
Complicaties 
Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties aan de oren. De kans op een 
complicatie is gelukkig zeer klein. 
De meest voorkomende complicaties zijn bloeding, infectie, gevoelsverandering van het oor, loslaten van 
hechtingen en een lelijk litteken. 
 
Ontslag 

Naar huis  
Als alles zonder problemen is verlopen dan kan uw kind de dag na de ingreep weer naar huis. 
Soms kan een kind ’s avonds op de dag van de operatie al naar huis. Dan heeft uw kind de volgende dag 
wel nog een extra poliklinische controle.  
 
Adviezen voor thuis  
Gedurende 10 dagen na het verwijderen van het verband is het verstandig om in ieder geval 's nachts ter 
bescherming een haarband over de oren te dragen. Het litteken aan de achterzijde van de oorschelp 
geneest dan mooi en onopvallend. 
 
Wij adviseren u om uw kind tenminste twee weken niet mee te laten doen aan contactsporten waarbij 
bijvoorbeeld een bal het oor kan raken. Over het algemeen kan uw kind binnen een week weer naar school. 
 
Problemen 
Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO, via telefoonnummer (0475) 38 25 67. 
Buiten kantooruren kunt u bij problemen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis bellen, 
telefoonnummer (0475) 38 22 54, contact opnemen met de KNO-arts. 
 
Controleafspraak 
Het verband wordt na ongeveer een dag verwijderd. 
De hechtingen achter het oor worden zo nodig na een week op de polikliniek KNO verwijderd. 
 
Tot slot  

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts of de 
verpleegkundige van de kinderdagbehandeling. U kunt vóór en na de operatie altijd bellen met de polikliniek 
KNO, telefoon (0475) 38 25 67. 
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