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Klinische presentatie

o Jeuk: schudden en/of krabben

o Pijn

o Exsudaat / “klotsgeluiden”

o Letsels 

o Oorhematoom 



Anatomie oor 
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Otitis externa (media)

o Is een cutaan reactiepatroon, geen ziekte op zich

o Is het gevolg van een “complex” van factoren 
(predisponerende, primaire, onderhoudende)

o De samenstelling van dit “complex” verandert 
voortdurend: aangepaste therapie nodig (bijsturen)



Otitis externa = multifactorieel (PPSP)

o Predisponerende factoren: veroorzaken op zichzelf geen 
ziekte

o Primaire factoren: zetten de oorontsteking in gang

o Secundaire factoren: onderhouden ontsteking

o Onderhoudende factoren: zorgen voor recidiverende 
ontsteking, zelfs als primaire oorzaak behandeld is



Predisponerende factoren

o Conformatie

o Stenotische kanalen

o Haar

o Afhangende oren?

o Vocht

o Zwemmers

o Vochtig klimaat

o cerumen

o Primaire of secundaire 
seborrhee

o Iatrogeen

o Trauma

o Irriterende stoffen

o Systemische ziekte

o Immuunsuppressie

o Catabole toestanden

o Endocrien

o Hyperadrenocorticisme

o Hypothyroidie



Haren plukken of niet?

o Niet routinematig: kans op irritatie

o Bij otitis: vasthouden exsudaat: wel plukken in kader 
van reiniging



Primaire factoren

o Vreemd voorwerp 

o Parasieten

o Otodectes

o Demodex

o Autoimmuun

o DLE

o Pemphigus

o Allergie

o Atopie

o Voedsel

o Contact 

o Obstructie

o Polyp/tumor

o Keratinisatiestoornis

o Seborrhee 
(primair/secundiar)

o Glandulaire afwijkingen

o Cerumen

o Sebum 

o Juveniele cellulitis (steriele 
granulomateuze 
dermatitis-lymfadenitis)



Secundaire factoren 

o Bacteriën

o St. pseudintermedius

o St. schleiferi

o Pseudomonas spp.

o Proteus spp.

o E. coli

o Streptococcus 

o Pasteurella

o Bacteroides

o Corynebacterium  

o Gisten

o Malassezia pachydermatis

o Candida albicans

o Medicamenteuze reacties

o Overmatig reinigen 

o Vocht

o Trauma 



onderhoudende factoren 

o Progressieve 
veranderingen

o Proliferatie

o Oedeem

o Apocriene klier 
hyperplasie

o Fibrose

o Calcificatie

o Hidradenitis 

o Otitis media

o Purulent

o Osteomyelitis 



“Staging”

o Acuut of chronisch?

o 1 of 2 oren?

o Jeuk of pijn?

o Palpatie: pijn en verkalking

o Otoscopie

o Stenose

o Hyperplasie

o Ulceratie

o Exsudaat

o Trommelvlies 

o Gehoorverlies?

o Cytologisch onderzoek!!



Graderen 

o Oorkanaal verticaal en horizontaal scoren van 0 tot 3 op:

o Erytheem

o Oedeem/zwelling

o Erosie/ulceratie

o Exsudaat

Vet Derm aug. 2014, p530, Nutall & Besignor

Totaalscore 0-12
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Pinna - erytheem

o Binnenkant oorschelp + deel vertikaal 
kanaal

o Meestal samen met andere jeukproblemen

o = allergie

o Voedselovergevoeligheid

o Atopie 



allergie en otitis

o 85% vd atopische honden hebben otitis externa

o Bij 5% vd atopische honden is dit het enige symptoom

o 80% vd voedselallergieën hebben otitis externa

o Bij 25% vd voedselallergieën is dit het enige symptoom

o Beperkt tot oorschelp of vertikaal kanaal



allergie en otitis

o Ongecompliceerde gevallen: intermitterende reiniging of 
lokale corticoiden

o Dexamethasone 0,1% in fysiologisch

o Dexamethasone 0,01% in fysiologisch als onderhoud

o Oorreinigers (eventueel + dexa)

o Cortavance in oor

o Bij complicaties: specifieke behandeling



Pinna - korsten

o Korstvorming op oorranden:

o Sarcoptesschurft

o Oorrandseborrhee

o Vasculitis

o Vliegenbeten



Sarcoptesschurft



Oorrandseborrhee



Vasculitis 

o Vasculitis: occlusie 
eindarteriolen

o Ischemische beschadiging

o Alopecie

o Necrose epiderm →

ulceratie / korst



Vliegenbeten 

o Zomerprobleem

o Bilateraal, soms ook neus

o Korsten van opgedroogd 
bloed
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Cytologie oor

o Verzamel materiaal met oorstokje uit horizontale 
gehoorgang

o Indien droog en korrelig: eerst ongekleurd bekijken, 
gesuspendeerd in olie of propyleenglycol

o Indien etterig of vettig: normale Diff Quik kleuring



Cytologie 

Normaal =

o Kokken: 5/OIF

o Staven: 1/OIF

o Gisten: 3/OIF (hond); 1/OIF (kat)

o Keratinocyten (soms gekernd)

o Geen neutrofielen



Korrelig exudaat

Otodectes cynotis



Otodectes cynotis



Otodectes cynotis

o Meestal jonge dieren (<1j)

o Parasiet niet erg diersoortspecifiek

o Besmetting via direct contact (overleving in omgeving = 
4-5d)

o Mechanische irritatie + allergie (type I en III)

o Induceert polypvorming bij kat ?

o Kruisreactiviteit met D. farinae en D. pteronyssinus 
(allegietest)



behandeling Otodectes

o Otimectin® (ivermectine): 1x/week
o Ivermectine: 0,3 mg/kg sc om de 14d, minstens 3x
o Selamectine (Stronghold®): om de 14d, minstens 3x
o Moxidectin (Advocate®): om de maand, minstens 2x
o Isoxazolines 

Cyclus = 3 weken → overbruggen met behandeling!



Vettig exudaat

ongecompliceerde cerumineuze otitis



Vettig exudaat

Malassezia pachydermatis

Adhesie aan keratinocyten



Etterig exudaat

o Bacterieel + neutrofielen
o Kokken: meestal Staph. pseudintermedius
o Staven: Proteus, Pseudomonas, …



Pathologische veranderingen

o Wijzigingen in cerumen productie en samenstelling
o Verdikking huid + plooivorming → stenose
o Verstoring van de epitheliale migratie inwendig → uitwendig





Wat behandelen?

1. Reinigen / spoelen

2. Inflammatie

3. Bacteriën / gisten

4. Primaire oorzaak



Trommelvlies intact of niet?

o Meestal niet te zien zonder spoelen
o Na spoelen: kijk je op het trommelvlies of in het middenoor?

o “palpatie” met rood rubber sonde: tip verdwijnt in bulla als tympanum 
ontbreekt

o Tympanum beweegt in en uit bij spoelen
o Bloedingen in tympanum hebben soms lineair patroon, in de wand vd 

bulla niet







Verwijderen exudaat en debris

o Belang: veroorzaakt inflammatie en ulceratie + 
vermindert effect lokale medicatie

o Spoelen onder anesthesie

o Dagelijks reinigen door eigenaar



Retrograad spoelen

o Via ingekorte urinecatheter of dunne voedingssonde

o Myringotomie bij verdenking otitis media (tympanum 
groeit terug in 20-35d)

o Fysiologische oplossing op lichaamstemperatuur

o Eventueel voorbehandelen met ceruminolyticum ged 10 
– 20 min









Mogelijke complicaties

o Vestibulair syndroom

o Horner’s syndroom

o Paralyse N. facialis

o Doofheid 

o Iatrogene verwondingen

 In praktijk zeldzaam en van korte duur

 Wel eigenaar op voorhand inlichten!



Oren reinigen

o Door eigenaar

o Dagelijks tot wekelijks naar behoefte

o Demonstreren

o Op controle laten komen:

o Beginfase: dag na reinigen om te kijken of het goed 
gedaan wordt

o Later: dag vóór reinigen om te controleren in hoeverre oor 
zelf reinigt



Oren reingen

o Epi-otic®, Acetic otic, Surosolve, … (eventueel aangevuld met 
dexamethasone): gistgroei 

o Otoclean® : meer ceruminolytisch

o Techniek:

o Oor volledig vullen met vloeistof

o Goed masseren aan oorbasis (1 min)

o Laten uitschudden door hond

o Enkel pinna en opening oor afkuisen, geen wattenstaafje!



Verminderen inflammatie

o Corticosteroiden algemeen + lokaal

o Lokaal: dexamethasone, momethasone, betamethasone, 
fluocinolone; combinatiepreparaten met antibiotica



Malassezia otitis

o Meest voorkomend, vaak samen met bacteriën

o Donkerbruin tot zwart exudaat

o Typische geur

Behandeling:

o Terbinafine, Neptra, Osurnia

o Nystatine, Canaural®

o Miconazole, Surolan®, Easotic, …

o Posaconazole, Posatex®, te reserveren als 2de lijns antimycoticum?



Staphylococcus pseudintermedius

o Etterig tot donker exudaat

o Vaak samen met malassezia

o Eerder jeukend



Pseudomonas aeruginosa

o Etterig exudaat, vaak ulceratie gehoorgang → pijnlijk

o Veel antibioticumresistentie

o Veel recidieven



oordruppels

o Allemaal combinatiepreparaten (behalve Otimectin): 
steroid – antibioticum – antimycoticum

o Steroïde: sterk of zwak

o Antibioticum: eerste of tweede lijn

o Antimycoticum: eerste of tweede lijn

o 1 – 2 x/dag (uitzondering: Osurnia, Neptra)

o Volume: 0,5 – 1 cc / oor (doseerspuit)

o Minimum 14d + controle



Zelfgemaakt bij otitis media

o Formule 1

o 5cc Baytril 10% of Marbocyl 10%

o 9cc Rapidexon of Vetodexin (2%)

o In 36cc Triz EDTA of NaCl

o Formule 2

o 1cc Flammazine

o 9cc NaCl



Behandeling otitis externa

o Reiniging: oorreiniger 1 – 2x / week

o Oor volledig vullen

o 30 sec inmasseren

o Laten uitschudden

o Pinna afkuisen, geen oorstokjes

o Anti-inflammatoir

o Cortavance

o 0,15– 0,25 cc / oor

o 2 opeenvolgende dagen / week



Behandeling otitis externa

o Persisterende bacteriën:

o zelden door resistentie

o Aanwezigheid debris

o Biofilm

o Therapietrouw 
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Behandeling otitis externa

o Biofilm busters:

o N-acetylcysteïne

o Triz-edta



Verdere onderzoeken

o RX ter beoordeling bullae + gehoorgang (verkalking, gezwellen)

o CT = gevoeliger (+ contrast voor onderscheid gezwel/exudaat) 

o Herhaal cytologie (+ cultuur?)

o Spoeling oren

o Verwittig eig. van mogelijke complicaties (horner, facialisparalyse, 
vestibulaire stoornis)



Otitis media

o In 50-83% van chronische otitis

o In 16% van acute otitis

o Oorzaak van recidief (bacteriereservoir)

o Niet uit te sluiten op RX of CT

o Niet uit te sluiten bij intact trommelvlies

o Bij vermoeden: myringotomie + cyto/cultuur (bact of gisten 
mogelijk)



Radiografie

DV-opname Open mond opname



Otitis media

o Spoelen, inclusief middenoor

o Systemische therapie:

o Cefalexine

o Cefovecin 

o Clindamycine

o Enrofloxacine

o Marbofloxacine

o Orbifloxacine 

Op basis van antibiogram



Proliferatieve veranderingen

o Cortico’s

o Hoge dosis gedurende enkele dagen opent gehoorgang en 
maakt spoelen mogelijk (prednisolone 1 mg/kg ged. 1 
week)

o Inspuiting in epiderm van uitwendige gehoorgang (+ 
analgesie)

o Ciclosporine 5 mg/kg 2x/d



Gehoorverlies?

o Belangrijk voor beslissing therapie (TECA of niet)

o Moeilijk te meten (BAER)

o Op te maken uit veranderde reacties van hond op vertrouwde 
geluiden (deuren, auto, deurbel, …); moeilijker als er meerdere 
honden samen leven

o Eigenaar op attent maken (denkt soms dat doofheid door 
behandeling komt terwijl hond al doof was)



Chirurgie = laatste redmiddel 

o Bij onomkeerbare pathologische veranderingen

o Bij oncontroleerbare inflammatie

o Bij neoplasie gehoorgang

 Totale ablatio gehoorgang + bulla osteotomie
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