De plastisch chirurg bespreekt met u uw wensen. Dit is van belang om met u te bepalen of aan uw
wensen kan worden voldaan. De plastisch chirurg brengt u op de hoogte van de operatierisico’s en
eventuele complicaties. Voordat u geopereerd wordt, moeten eerdere operaties en eventuele
allergieën bekend zijn bij uw plastisch chirurg. Als u medicijnen gebruikt, geeft uw plastisch chirurg
aan met welke medicijnen u voor de operatie moet stoppen. Dit geldt met name voor medicijnen die
de bloedstolling remmen, zoals Aspirine, Sintrom en Marcoumar. Als pijnstiller kunt u vóór en na de
operatie Paracetamol gebruiken.

De behandeling van een oorlelcorrectie kan in het geval van een te groot oorbelgaatje bestaan uit het
verkleinen van het oorgaatje. Bij een compleet uitgescheurde oorlel wordt een kleine insnijding
gemaakt, een zogenoemde wigexcisie. Hierbij wordt weefsel verwijderd en de huid naar elkaar toe
gebracht en gehecht. Bij een uitgescheurde oorlel kan in veel gevallen de beschadiging worden
verbeterd, maar zullen littekens altijd zichtbaar blijven.
Bij een slap en uitgezakt oorlel is vaak een complete revisie van de oorlel nodig om zo de grootte en
vorm van de oorlel aan te kunnen passen. In dit geval komen de hechtingen en dus ook het litteken aan
de onderkant van de oorlel. In de gevallen dat er een nieuw oorbelgaatje nodig is, zal de specialist de
oorbelgaatjes openhouden met een siliconen buisje, die u 2 weken in de oren dient te dragen. Na 2
weken mag dit siliconen buisje verwijderd worden, waarna u een oorbelknopje in de oren kunt dragen:
een zogenoemd zweerknopje. Dit oorbelknopje moet u 2 weken na de operatie mee nemen naar de
controle afspraak, zodat uw specialist het siliconen buisje kan vervangen door dit knopje.

De behandeling start met het schoonmaken van het te behandelen gebied met een desinfecterend
middel. Vervolgens tekent de plastisch chirurg het gebied af en geeft hij een plaatselijke verdoving.
Het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft soms een wat branderig gevoel. De huid kan door het
inspuiten wat opzwellen en ook tijdelijk bleek van kleur worden.
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Het te opereren gebied wordt afgedekt met een steriele doek. Met een kleine insnijding wordt een
stukje oorlel verwijderd. Eventuele kleine bloedende vaatjes brandt de chirurg dicht. Hij hecht of plakt
de wondranden vervolgens aan elkaar en het wondje wordt afgedekt met een pleister. U voelt tijdens
de behandeling wel dat de plastisch chirurg bezig is maar ervaart geen pijn. Na deze kleine operatie
kunt u meteen naar huis.

U moet de plek zo schoon mogelijk te houden. Dit kan met een speciaal daarvoor bestemde pleister of
tape. Indien de specialist de wond heeft gehecht, dan worden de hechtingen een week later
verwijderd.
Ultraviolette stralen zijn niet goed voor de littekens, ze kunnen daardoor onnodig lang rood blijven.
Bovendien kan blootstelling aan de zon pigmentverstoring in behandelde gebied veroorzaken
waardoor het litteken donkerder kan worden. Het beste kunt u de eerste drie maanden na de
behandeling de littekens bedekt houden en vanaf 2 weken na de operatie de huid insmeren met een
sunblock. Na de behandeling kunt u napijn ervaren. U mag hiervoor een pijnstiller innemen, bij
voorkeur Paracetamol. Geen aspirine, dit vergroot de kans op nabloedingen.
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Bij de één geneest het litteken beter dan bij de ander. Soms is er al na een paar maanden bijna niets
meer te zien van het litteken. Dit is afhankelijk van het huidtype. Er kan een bloeduitstorting ontstaan,
waarbij meestal ook een zwelling optreedt. Ook kan er een infectie optreden, die zich uit door pijn
zwelling, roodheid en pus uit de wond.
Als zich onverwachts problemen voordoen, bijvoorbeeld wanneer er een ontsteking ontstaat, neemt u
contact op met ons centrum.

Alleen als een duidelijke medische indicatie bestaat vergoedt een zorgverzekeraar de kosten. Ingrepen
op grond van esthetische redenen zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esthetisch Centrum Jan van Goyen:
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
020 - 3055 847
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Op onze website www.ecjanvangoyen.nl vindt u ons klachtenreglement onder: over ons – klachten.
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