Op één oortje na Europees Kampioen.

In de warme zomer van
2007 ontdekten we bij
één van onze katten een
verdikking in zijn oorschelp.
Zijn oor was omgekruld
en was zo dik als mijn
duim. Er zat vloeistof in,
dat was duidelijk te voelen.
De volgende dag werd
met hem een bezoek gebracht aan de dierenarts
die mij wist te vertellen,
dat onze kat een bloedoor had.
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Wat is een bloedoor?
Met bloedoor of othaematoom, zoals
de wetenschappelijke naam luidt, is
niets anders dan een flinke bloeduitstorting tussen de lagen waaruit de

oorschelp is opgebouwd.
De oorschelp bestaat uit drie lagen:
de binnenzijde en de buitenzijde van
de oorschelp bestaat uit huid en tussen deze twee lagen huid zit een dun
flapje kraakbeen.
Tussen huid en kraakbeen lopen veel

grote en kleine bloedvaten.
De oorzaak van het ontstaan van een
bloedoor is soms duidelijk terug te
voeren op het schuren of krabben aan
het oor of het krachtig schudden van
de kop.
Hierdoor kan een bloedvaatje knappen, dan ontstaat er een ophoping
van bloed tussen de huid en het
kraakbeen aan de binnenzijde van de
oorschelp..

het gewicht af.
Een bloedoor is niet pijnlijk, maar
hindert de kat wel, enerzijds door het
gewicht, anderzijds door de veranderde stand van de oorschelp.
Het is van belang dat, behalve het
bloedoor, ook een eventuele oorontsteking of huidirritatie onderzocht en
behandeld wordt.
Bij de kat kan de oorschelp gevuld
zijn met pus in plaats van met bloed.
Door dit abces is het oor warm en
pijnlijk. De oorzaak daarvan moet
bij vechtpartijen met andere katten
worden gezocht.

Hoe te behandelen?
Een aantal keren kan de bloeduitstorting worden leeggezogen, waarna een
bepaalde stof in de holte wordt gespoten om herhaling te voorkomen.
Bij de meeste katten kan deze behandeling zonder narcose worden gedaan.
Helaas is de kans op mislukking
vrij groot, in vele gevallen komt het
heamatoom toch weer terug.

In dergelijke gevallen verdient een
operatieve ingreep de voorkeur.
De operatie is erop gericht de lagen
van de oorschelp weer tegen elkaar te
hechten.
De ingreep wordt vanzelfsprekend
onder narcose uitgevoerd.
Er wordt aan de binnenzijde van de

oorschelp een langgerekte S-vormige
snede gemaakt, via deze weg worden
de bloedstolsels, bloed en fibrine
verwijderd. Fibrine is een bloedstollingseiwit in het bloedplasma dat een
belangrijke rol speelt bij de normale
wondgenezing en bloedstolling.
Daarna wordt de oorschelp over het
gehele oppervlak van de oorschelp
doorstoken met een groot aantal
hechtingen. De hechtingen gaan
dwars door alle lagen van de oorschelp heen. Zo wordt er een stevige
en gelijkmatige druk uitgeoefend op
alle bloedvaten in de oorschelp, waardoor bloedingen worden tegengegaan.
Na minimaal 14 dagen worden de
hechtingen verwijderd.
Wat gebeurd er als het oor niet
behandeld wordt?
Zonder behandeling zal het oor
verschrompelen tot een zogenaamd
‘bloemkooloor’. Littekenweefsel gaat
zich samentrekken en daarbij verfrommelt de oorschelp. Als zich dit
eenmaal heeft voltrokken is er niets
meer aan te doen!
Een heel verhaal over wat er met een
kattenoortje kan gebeuren.
Helaas is het oor van onze kat dusdanig beschadigd, dat we hem niet
meer op de kattenshow uit kunnen
brengen.
Medisch gezien is zijn oor genezen,
cosmetisch gezien heeft hij een ondeugend naar benedenwijzend oortje.
Geen euro titel voor onze vent, hij
was aan de laatste puntjes bezig.
Maar ach, er zijn ergere dingen op de
wereld!
(Note: Informatie samengesteld vanuit
diverse internetsites)

Wat zijn de verschijnselen?
Het bloedoor herken je aan de fluctuerende (sponsachtige) massa tussen de
lagen van de oorschelp. Dit kan groot
zijn, maar soms ook een klein zacht
bultje.
De oorschelp is daarbij zwaar en
opstaande oren hangen dan ook door
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