Wacht u voor de oormeid, de oormeid waart rond!
De oormeid is een hinderlijk vrouwspersoon wat voortdurend aan je oren
knaagt en kriebelt. Sommigen steken zelfs hun tong in je oor!! Geintje,
maar nu naar onze schatjes. Onze honden kunnen last hebben van
oormijt, Otodectes cynotis in het Latijns, een uitwendige parasiet
(ectoparasiet) die op de huid van het oor en in de uitwendige gehoorgang
leeft bij onze honden. Ook katten, konijnen en fretten kunnen
geïnfecteerd zijn door deze ongewenste schurftmijt. We kennen overigens
geen gewenste schurftmijten, laat dat duidelijk zijn.
Wat ziet u aan de hond:
De oormijt veroorzaakt een ontsteking van het oor en gehoorgang omdat
het beestje zich in de huid boort om lymfe (hetzelfde vocht wat ook in een
brandblaar zit) waarmee de mijt zich voedt, op te zuigen. Dit veroorzaakt
irritatie, ontsteking, uittreden van ontstekingsvocht en de vorming van
extra oorsmeer en zelfs korsten, in de heftige gevallen, in het oor.
De hond zit vaak met z’n kop te schudden, krabt aan het oor en/of wrijft
met het oor over liefst ruwe grond. (kokosmatten doen het wat dat betreft
goed). Het oor is rood en ook pijnlijk, de hond piept of gromt als je aan
het oor komt of er zelfs maar aan wil komen en er komt een
donkerbruine vettige substantie uit het oor. Met een goed vergrootglas
kan je soms de mijten zien als witte tot vleeskleurige stipjes in deze
smurrie (cerumen). Tijdens het krabben aan het oor jankt de hond het
ook soms uit van pijn, en als je zo’n oor dan vastpakt dan voelt het vaak
ook warm aan.
De ziekte beperkt zich zeker niet tot jonge honden, maar je treft het wel
vaak bij de jonge dieren aan. Oudere dieren hebben meer weerstand
tegen van alles en nog wat en derhalve ook tegen de oormijt.
De ziekte is besmettelijk en is één van de redenen om een hond op een
tentoonstelling te weigeren. Het is namelijk de reden dat de dierenarts bij
de toegangscontrole in het oor kijkt!
Behandeling is noodzakelijk; ten eerste vanwege de last die de hond er
van heeft, ten tweede vanwege het besmettelijke karakter en ten derde
wegens het feit dat in dit aangetaste oor ook bacteriën hun kans schoon
zien en zich ook gaan vermenigvuldigen zodat er ook nog een bacteriële
oorontsteking bij komt. De officiële naam voor zo’n uitwendige
oorontsteking is overigens otitis externa, dit ter onderscheiding van een
middenoor- of een binnenoorontsteking.
De behandeling zal moeten bestaan uit een middel wat het cerumen
oplost en een stof die de parasieten doodt, hetgeen vaak met een
gecombineerd middel gebeurt. Ga liever niet zelf lopen dokteren, maar ga
naar de dierenarts omdat hij kan zien of er ook nog aanvullende
maatregelen nodig zijn. In zware gevallen moet mogelijk de hele kop met
een parasietendodend middel worden behandeld, en als er sprake is van
een bijkomende bacteriële infectie zal er mogelijk ook een antibioticum
toegediend worden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bovengenoemde symptomen
veroorzaakt worden door iets geheel anders, b.v. een grasaartje in het
oor. Dan kan je met de otoscoop ( zo’n verrekijker voor in het oor) geen
mijten zien, maar wel dat aartje. Kortom, een goede diagnose is
noodzakelijk vòòr dat je een behandeling instelt en wacht daar niet mee.
Maak er een gewoonte van een regelmatig de oorschelp en zichtbare
gehoorgang van uw hond te inspecteren, zodat een mogelijke infectie
vroegtijdig onderkend wordt. Het kan uw hond een hoop last besparen.
Eventuele vragen kunt u op de maandagavond altijd aan mij stellen.
Zo, ga ik nu weer terug naar mijn oormeid.
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