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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 29
OOGPROBLEMEN BIJ HOND EN KAT:
WANNEER LANGSGAAN BIJ JE DIERENARTS?

Mijn hond of kat heeft een tranend oogje
Dit is meestal geen spoedgeval. Het kan wijzen op een irritatie van het oog door een
oppervlakkige ontsteking of het heeft te maken met een verstopt traanbuisje. In het
laatste geval is het soms nodig onder narcose het traanbuisje weer open te spoelen.
Er hangt ‘pus’ in de ooghoek van één of beide oogjes
Neem altijd contact met ons op: het kan gaan om een ooginfectie die antibiotica vergt
of het betreft een aandoening waarbij het dier niet genoeg traanvocht aanmaakt. Dit
laatste kan zeer pijnlijk zijn op termijn en moet absoluut goed verzorgd worden. Deze
afwijking heet KCS (of keratoconjunctivitis sicca) en is zeer goed te behandelen.
Vooral kleinere rassen worden er door geplaagd.
Mijn hond of kat knijpt één of beide oogjes toe en lijkt lichtschuw
Zeker contact opnemen met de dierenarts!
Het feit dat het oog wordt dichtgeknepen wijst altijd op pijn! Deze pijn kan
veroorzaakt worden door een wonde (bijvoorbeeld een kattenkrab), een diepe
infectie of een vreemd voorwerp (bijvoorbeeld een splintertje). Het dier wrijft soms
ook met de poten langs de ogen en met de kop over de grond. De honden met bolle
ogen zoals de bulldogs en mopshondjes hebben hier vaak last van.
Het oog van mijn hond of kat ziet blauw.
Altijd direct bellen want dit kan wijzen op glaucoom! Dit komt ook bij mensen vaak
voor en is een aandoening waarbij de oogdruk door allerlei oorzaken kan
toegenomen zijn. Vaak lijkt het oog groter of geeft het de indruk uit te puilen.
Dit is uiterst pijnlijk voor uw dier, dus snel ingrijpen is de boodschap!
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Als we er snel bij zijn, kan dit bovendien perfect behandeld worden. Als de
druktoename echter al langere tijd bezig is, kan glaucoom tot blindheid evolueren!
Het is zelfs niet uitgesloten dat we het oog dan operatief moeten verwijderen omdat
de pijn voor het dier ondraaglijk wordt.
Een blauw oog kan ook wijzen op een ontsteking van de diepere lagen met
daartussen vochtophoping of oedeem. Ook hier geldt: hoe sneller we kunnen starten
met behandelen, hoe beter het resultaat.
Het oog van mijn hond of kat ziet rood
Dit wijst op een bloeding in de voorste oogkamer. Zoiets kan veroorzaakt zijn door
een trauma (bijvoorbeeld een aanrijding of een schotwonde) en dan gaat het vaak
stilaan wegtrekken. Maar let op: als uw dier ook op andere plaatsen bloedingen
vertoont (zoals neusbloeden, bloedplassen enz.) dan moet u zeker meteen reageren
want dan is er meer aan de hand.
Pups met een traanoog of een toegeknepen oog
Altijd langskomen, want kan wijzen op aangeboren afwijkingen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan wimperhaartjes die naar binnen groeien of oogleden die te veel
naar binnen of naar buiten krullen.

Eén goede raad: een oogaandoening is vaak ernstig en pijnlijk! Niet te lang
mee wachten dus om professionele hulp in te roepen , een oog is iets
kostbaars!

Deze adviesbrief is een uitgave © van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op
dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een
afspraak (tel. 03 314 87 67).
Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen
wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/
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