Dier & gezondheid
Opvallend…Een bloedoor!

Door Monique Carton
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Oorirritatie komt bij honden, maar ook bij katten, regelmatig voor.
De meeste huisdieren uiten de last die ze daarvan hebben
door het schudden met de kop waardoor de oren flapperen,
krabben of met de kop ergens langs wrijven. Meestal gaat dat
zonder de omgeving van het oor te beschadigen maar soms
wordt de huid onder het oor stuk gekrabd en ontstaat er een
hotspot. Ook gebeurt het soms dat de oorschelp of oor flap
wordt beschadigd er ontstaat dan een bloedoor.
Wat is een bloedoor?
De oorschelp of oorflap bestaat uit een kraakbeenlaag met
een netwerk van zenuwen en bloedvaten omgeven door de
huid. Deze kraakbeen lagen zorgen voor de stevigheid en dus
de vorm van het oor.Als er door het flapperen of door stoten
een bloedvat beschadigd gaat het bloeden en ontstaat er een
bloeduitstorting. Als er ergens anders op de huid een bloeduitstorting zou ontstaan loopt het bloed tussen de weefsels
weg en blijft er vaak enkel een beurse of blauwe plek over. Bij
een bloeduitstorting tussen de kraakbeen lagen van het oor
kan het bloed nergens heen en hoopt het op. Er ontstaat dan
een zwelling. Deze kan groot of klein zijn, afhankelijk van de
hoeveelheid bloed dat uit de vaten komt. Dit noemen we een
bloedoor.
Wat is het probleem van een bloedoor?
Net als bij elke andere bloeduitstorting stopt het bloeden een
keer, het bloed gaat stollen en het lichaam ruimt het bloedstolsel op. Bij een bloedoor is het stolsel wat gevormd wordt
heel groot omdat het bloed als een zwelling opgehoopt is.
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De fibrine die daarbij gevormd wordt plakt aan weerszijde
aan de kraakbeenlagen en trekt deze kraakbeenlagen scheef.
Hierdoor ontstaat een schrompeloor (ook bloemkooloor
genoemd). Een schrompeloor is blijvend en vaak erg gevoelig of zelfs pijnlijk. Ook kan de verschrompelde oorschelp de
gehooringang wat blokkeren en daardoor ontstaat er in de
toekomst vaker een oorontsteking. Behalve dat is het vaak
cosmetisch ook een minder fraai gezicht.

elkaar aan gehecht. De kraakbeen flappen kunnen dan niet
meer scheef getrokken worden en zo kan er geen schrompeloor ontstaan.Wel zitten er achteraf tientallen littekens op het
oor.Als de haren terug groeien is daar weinig van te zien, maar
ze blijven wel te voelen. Ook na de operatie wordt het oor
tegen de kop aan gehouden (met verband of een kap) zodat
flapperen even voorkomen wordt.
En verder?
Verder is het van belang om de oorzaak van het bloedoor aan
te pakken. Dit kan een oor ontsteking, allergie, oormijt of andere oor irritatie zijn. Zolang de irritatie niet is aangepakt blijft
de hond en kat flapperen en kan het niet genezen.

Wat kunnen we doen om een schrompeloor te voorkomen.
Wat we ook gaan doen, het bloeden moet eerst stoppen.
Daarom wachten we met behandelen vaak 7 dagen. Daarna
zijn er verschillende mogelijkheden.
1) Met een grote naald prikken we door 1 kraakbeen laag
heen en zuigen het bloed eruit. Er blijft dan altijd een restje
bloed over, afhankelijk van hoeveel dat is zetten we het oor
met verband of een kap met druk tegen het hoofd vast. Door
de druk hopen we dat beide kraakbeenlagen recht aan elkaar
vastkleven door de restjes fibrine. Bovendien proberen we
zo te voorkomen dat het huisdier flappert, zodat het net genezen bloedvat niet opnieuw stuk gaat. Deze methode is niet
altijd voldoende om een schrompel oor te voorkomen.
2) Operatief maken we een grote snee in 1 kraakbeen flap.
Het bloed kan dan aflopen en er ontstaat een mogelijkheid
om de bloed en fibrine resten weg te spoelen. Vervolgens
worden met heel veel hechtingen de kraakbeenflappen tegen
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