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Dier & gezondheid
Een veelvoorkomend probleem:
last van de oren (deel 2)

Een veelvoorkomend probleem bij honden en katten is last hebben van de oren. De vorige keer hebben we al besproken dat
het meest voorkomende probleem met de oren een ontsteking van de gehoorgangen is en dat die ontsteking meestal een oorzaak heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld mijten, slootwater, een geschikt milieu of allergie zijn.
De behandeling
Heeft uw huisdier last van zijn oren?Zorg dan eerst dat het oor schoon en droog wordt.Alles waar u met
uw vinger bij kunt mag met een doekje worden behandeld. Ga niet dieper het oor in met wattenstaafjes
of iets dergelijks. Oorreinigers kunnen behulpzaam zijn, maar oorreinigers die de zuurtegraad van het oor
beïnvloeden kunnen ook averechts werken.Te vaak een oorreiniger gebruiken stimuleert vaak juist de oorsmeerproductie. Gebruik geen oorreiniger als uw hond zijn kop scheef houdt. Heel veel haren in de
gehoorgang kunnen al vervelend zijn zonder dat er een oorontsteking is, maar kunnen ook de reden zijn
dat er zich een oorontsteking kan ontwikkelen. Maar het eruit trekken van de haren kan ook de gehoorgang zo irriteren dat er klachten of ontstekingen ontstaan. Het advies is dan ook om de haren te laten zitten zolang er geen klachten zijn.
Heeft uw huisdier veel last van zijn oren, houdt hij z'n kop scheef of zijn er problemen met het evenwicht?
Laat hem dan aan een dierenarts zien. Die kan met een otoscoop in de oren kijken en zien of er sprake is
van een ontsteking, problemen met het trommelvlies of dat er een misschien een oorzaak te zien is, zoals
oormijten, een poliep of grasspriet. Om een probleem van de gehoorgang te verhelpen moeten we eerst
zorgen dat hij voldoende schoon is. Soms doen we dat met oorzalf of een extra oorreiniger en soms moeten we de oren uitspoelen.Want de oormedicatie werkt alleen goed als deze ook echt op de huid van de
gehoorgang terechtkomt.Oorzalf in het oorsmeer zalven heeft geen zin. Natuurlijk moeten we ook de oorzaak wegnemen, dus de oormijt apart behandelen, de grasspriet of poliep verwijderen enzovoort.
Als het trommelvlies in goede conditie is behandelen we de oorontsteking met een oorzalf. Het is belangrijk dat de zalf in de juiste hoeveelheid, in de juiste frequentie en lang genoeg in het oor komt. Heel belangrijk is dat de gehele gehoorgang vol staat met zalf en dus de gehele wand gezalfd wordt. Na een paar dagen
is het verstandig om te laten controleren of de gehoorgang er weer rustig uitziet. En als het probleem snel

weer terugkomt? Dat kan als de ontsteking wordt veroorzaakt door een andere bacterie of gist dan waar de zalf
werkzaam voor was, als de bacterie resistent is voor de
antibiotica, er niet voldoende gezalfd is of als de oorzaak
nog niet weg is. Bij terugkerende oorontsteking is het dan
ook raadzaam om een 'swab' af te laten nemen. In het
laboratorium kan dan worden uitgezocht welke oorzalf
het beste zal werken.

Als de oorzaak slootwater of hangende oren is, is het
advies om de oren na het zwemmen met schoon water
na te spoelen. Als onvoldoende luchtventilatie het probleem is, wordt geadviseerd de oorflappen open te leggen
als de hond slaapt. Als het probleem komt door haren, is
dit het moment om de haren uit de gehoorgang te laten
verwijderen en het regelmatig bij te houden. Maar de
meest onderschatte oorzaak is een allergie. En als de allergie niet weggenomen wordt zal de oorontsteking altijd
terugkomen. Soms zijn oorklachten de enige klachten die
een allergische hond heeft. En dus is het bij elke hond met
frequent terugkerende oorontsteking raadzaam om aan
een allergie te denken.

