Afplakken van baby-oortjes met een
afwijkende vorm

Het afplakken van de baby-oorschelp met een afwijkende vorm
Uw baby is gezien door een medewerker van de Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ), kinderarts,
of verloskundige en er is geconstateerd dat er mogelijk sprake is van een afwijkende vorm
van de oorschelp. U kunt hiervoor doorverwezen worden.
In deze folder leest u meer over oorafwijkingen bij baby’s en de mogelijkheden om deze nu op
redelijk eenvoudige wijze te corrigeren.
Zacht kraakbeen oorschelp
Baby’s kunnen geboren worden met een afwijkende vorm van de oorschelp, bijvoorbeeld
een afstaand oortje of een puntige vorm van de oorschelp. Omdat het kraakbeen nog zacht is
vlak na de geboorte, kan dit vaak goed gecorrigeerd worden met pleisters of met een spalkje.
Een operatieve correctie kan vaak pas op latere leeftijd gedaan worden (ongeveer na het
zesde levensjaar).

Afstaand oor

Stahl’s oor

Lop oor

Welke oor afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met afplakken?
Niet alle oorafwijkingen kunnen met afplakken behandeld worden. Bij een
onderontwikkelde oorschelp of bij het ontbreken van een oorschelp is er geen mogelijkheid
voor afplakken. De volgende afwijkingen kunnen WEL behandeld worden:
- Een afstaand oortje
o Hierbij ontbreekt de binnenvouw van de oorschelp, waardoor de vrije rand af komt te
staan
- Knik in de oorschelp
o Hierbij is de bovenpool van het oor ingedeukt, waardoor het oortje in verticale hoogte
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is afgenomen
Stahl’s oor
o De oorschelp heeft een puntige vorm. Dit wordt ook wel Spock-oor genoemd
Lop oor
o Hierbij is sprake van een overhang van de bovenrand van het oor (de rand is
omgeklapt). Soms corrigeert dit vanzelf in de eerste paar uur na de geboorte.
Cryptotia (‘Het verborgen oor’)
o Het bovenste gedeelte van de oorschelp is verborgen onder de huid. Als het oortje
opzij wordt getrokken, dan wordt het bovenste gedeelte ook zichtbaar.

Hoe werkt het afplakken?
Omdat het kraakbeen nog zacht is vlak na de geboorte, kan dit vaak goed gecorrigeerd worden met
pleisters of met een spalkje. Nadat is vastgesteld wat de afwijkende vorm is, zal het oortje met een
smalle pleister in de juiste vorm worden afgeplakt. Soms is het nodig om een spalkje te gebruiken om
de juiste vorm te krijgen. Het spalkje wordt dan passend gemaakt voor het oortje van uw baby en
vastgezet met de smalle pleisters.
Soms is het nodig om wat hoofdhaar gedeeltelijk te scheren, zodat de steristrips beter geplakt kunnen
worden en langer blijven zitten. Uw baby merkt niet veel van het afplakken. De behandeling doet
geen pijn en uw baby kan ongestoord slapen op het te behandelen oortje.

De eerste afspraak
Bij het eerste consult wordt beoordeeld of de afwijking behandeld kan worden met het afplakken
en/of een spalkje. De behandeling gaat in principe meteen beginnen. U als ouder/verzorger krijgt
uitleg en tips hoe u dit thuis ook zelf kunt doen.
Het afplakken of spalken van de oortjes heeft het meeste succes als zo snel mogelijk na de geboorte
wordt begonnen met de behandeling! Daarom is het van belang zo snel mogelijk een afspraak te
maken. Na de leeftijd van 5 weken heeft het nagenoeg geen zin meer om te starten.
Indien u een vermoeden hebt (of er met u besproken is), dat er sprake is van een afwijkende vorm
van de oorschelp, dan kunt u, na verwijzing door de Jeugdarts van het consultatiebureau, kinderarts
of andere zorgverlener bellen naar onderstaande MKA-poliklinieken voor een afspraak.
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Vragen
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u,
samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de
MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw
vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Postadres:
Website algemeen:
Website folders:
E-mail polikliniek:

Amsterdamsevaart 268 - 4 hoog, 2032 EK, Haarlem
085-0804000
Amsterdamsevaart 268 - 4 hoog, 2032 EK, Haarlem
www.mkakennemerenmeer.nl
www.mkakennemerenmeer.nl/folders/
info@mkachirurgie.nl

Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Postadres:
Website algemeen:
Website folders:
Email polikliniek:

Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
0251 - 26 56 97
Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
www.rkz.nl
www.mkakennemerenmeer.nl/folders/
kaaksec@rkz.nl

Disclaimer MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren,
verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKA Kennemer
& Meer.

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
voor het gebruik van de tekst.
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