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Dier & gezondheid
Een veelvoorkomend probleem:
last van de oren (deel 1)

Oorproblemen komen bij veel honden, maar ook katten voor. Sommige dieren hebben dat eenmalig en sommige hebben het
heel frequent.
Meestal is een stinkende geur uit de oren het eerste wat opvalt, maar het kan zich ook uiten middels een vies
oor, een pijnlijk oor of minder specifiek een pijnlijk hoofd.
Een beetje anat om ie
Een oor bestaat uit een gehoorschelp (dat is wat we aan de buitenkant zien), een gehoorgang, een middenoor
(het trommelvlies en de gehoorbeentjes) en een binnenoor (het slakkenhuis). Geluid wordt door de gehoorschelp opgevangen en via de gehoorgang naar het middenoor gebracht. Daar wordt het geluid omgezet in geluidsgolven welke in het binnenoor omgezet worden in een signaal richting de hersenen.
W aar zit het probleem ?
Soms zitten oorproblemen alleen in de gehoorschelp. Dat is een vorm gemaakt uit twee kraakbeenlagen bedekt
met een laagje huid. Daarop kunnen tumoren of poliepen groeien, de huid kan beschadigen en eventueel gaan ontsteken of abcederen, er kan een scheur of snee in komen, maar er kan ook (meestal nadat ze heel veel geflapperd hebben) een bloeduitstorting tussen de kraakbeenlagen ontstaan, dat is bekend onder
de naam 'bloedoor'.
Oorproblemen in het midden of binnenoor zijn vaak ontstekingen, komen door perforatie van het trommelvlies of door poliepen of tumoren. De opvallendste klachten zijn dan evenwichtsstoornissen, afwijkingen aan de kopzenuwen of het scheef
houden van het hoofd. De meeste oorproblemen zitten in de gehoorgang. Dit is
de buis die de oorschelp met het trommelvlies verbindt. Hij is bekleed met huid; in
deze huid liggen verschillende klieren die oorsmeer produceren en soms staan er
ook haren op. Honden kunnen al last hebben van de oren als de gehoorgang gevuld
is met oorsmeer of haar. Dat kan vervelend aanvoelen en er hoeft dan nog geen probleem te zijn.
Ook op de huid van de gehoorgang kunnen poliepen of tumoren groeien en er kunnen vreemde
voorwerpen zoals blaadjes, takjes en grassprieten in terechtkomen. Maar de meeste problemen komen door ontstekingen van deze huid: oorontstekingen.
Ont st ekingen van de gehoorgang
De huid van de gehoorgang kan gaan ontsteken als het beschadigd is door oormijt (een parasiet die ze van andere honden of katten oplopen). Een ontsteking kan ook komen door een beschadiging door gras of vreemde voorwerpen. Maar meestal ontstaat een ontsteking omdat er een bacterie in het oor komt en het milieu geschikt is
voor die bacterie om zich te vermenigvuldigen. Bacteriën kunnen in het oor komen door slootwater, speeksel,
van onder de nagels (krabben), maar kunnen ook gewoon in het oor horen. Op elke huid leven lichaamseigen
bacteriën en gisten; als deze gaan overgroeien kunnen ook zij voor ontstekingen zorgen.
Een bacterie groeit beter als het milieu van het oor daarvoor aantrekkelijk is. Dit kan als er veel haren in de
gehoorgang staan, als er weinig lucht bij het oor kan komen (bijvoorbeeld bij hangende oren), als het oor regelmatig nat is (bijvoorbeeld ingeval van veel zwemmen). Maar ook als de huid een lage weerstand heeft door bijvoorbeeld een allergie.
De volgende keer meer over de behandeling en 't onderhoud van de oren.
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