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TO PLUCK OR NOT TO PLUCK…  
  
Dat is een vraag die zich vaak stelt tijdens de verzorging van het oor van een 
hond.   
  
Het oor vervult belangrijke functies: het opvangen van geluidsignalen en de 
houden van evenwicht. Het is dan ook van groot belang dat het in goede 
gezondheid verkeerd.  
Het verzorgen van het oor maakt dan ook een belangrijk deel uit van de 
dagelijkse verzorging van de hond en is bijgevolg ook een onderdeel van de 
trimbeurt.  
  
Een eerste vraag die zich voordoet is welke onderdelen van het oor kunnen 
we verzorgen. Om dit beter te begrijpen is het belangrijk om naar de 
anatomie van het oor te kijken  
  
Het gehoororgaan van een hond bestaat uit drie delen:   
 

1. Het buitenoor:  
  

De oorschelp bij honden kent grote 
variaties in grootte en vorm, zie de 
diverse kynologische benamingen: 
tipoor, knopoor, lobvormig, bat ear, 
enz.…  

  
De uitwendige gehoorgang van de hond 
is L – vormig. Het loopt eerst in verticale 
richting om daarna een bocht te maken 
en horizontaal verder te gaan.  
Het eindigt bij het trommelvlies.   

  
2. Het middenoor:  

  
Het trommelvlies is een membraan die 
de scheiding vormt tussen het buiten- en 
middenoor.   
Functie: geluidstrillingen doorgeven aan  
gehoorbeentjes.   
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De beentjesketen bestaat uit de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel.   
Functie: het versterken van het geluid en doorgegeven aan het binnenoor.   
  
  
3. Het binnenoor:  
  
Slakkenhuis: via het slakkenhuis worden geluidstrillingen doorgegeven aan 
de gehoorzenuw naar de hersenen.   
  
In het evenwichtsorgaan wordt informatie over de houding en beweging van 
de hond doorgegeven naar de hersenen.   
  
De onderdelen die voor ons belangrijk zijn dus de oorschelp en het verticale 
deel van de oorgang. Het zijn deze delen die we in eerste instantie gaan 
controleren.   
  
Een volgende vraag die zich dan ook stelt is: “Wanneer ga je een hondenoor 
verzorgen?”.  
Voor ons trimmers ligt dit iets anders dan voor de eigenaar van de hond zelf.  
De eigenaar kan in samenspraak met zijn dierenarts het oor op regelmatige 
basis preventief reinigen.   
  
Voor ons geld de regel: ZIET HET OOR ER GEZOND, PROPER EN OPEN 
UIT, HANDEL DAN NIET!  
  
Wat is nu eigenlijk gezond, proper en open?  
  
1 . Gezond:  
  
Een gezond oor is licht rozig van kleur, heeft een gave huidlaag en voelt niet 
warm aan.  
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Wat je niet wil zien, voelen of ruiken:  
  

  
  

- Een vies geurtje  
- Een vuurrode kleur  
- Een verhoogde temperatuur rond het oor en de gehoorgang  
- Etter dat uit de gehoorgang vloeit  
- Klonterige bruine massa die uit de gehoorgang komt  
- Verdikkingen en inkepingen in de huidlagen  
- Schilferige huid   

  
Merk je een van bovenstaande zaken op dan is er een vermoeden van 
ontsteking.  
  
Wij kunnen deze dan als trimmer deze gaan reinigen en melden aan de 
eigenaar. Voor diagnose en behandeling moeten we doorverwijzen naar de 
dierenarts.  
  
2 . Proper:  
  
Soms kan een oor gewoon vuil zijn. Zie je zwart of bruin aan de oorschelp 
maar is de huid niet rood, zijn er geen verdikkingen aanwezig en geen vieze 
geurtjes dan is gewoon reinigen de boodschap.   
  
3 . Open:  
  
Er zijn twee oorzaken waardoor een oor niet open is. De eerste oorzaak is  
een verdikking van het oorkanaal veroorzaakt door een oorontsteking. Hier 
kan enkel een dierenarts de oplossing voor bieden en een tweede haargroei 
in de gehoorgang.  
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De tweede oorzaak is overvloedige haargroei in de oorgang. De oplossing is 
het verwijderen van die haren. Als trimmer kunnen wij dit doen door plukken, 
scheren en knippen.   
  
Het plukken van de haren uit het oorkanaal is echter de laatste jaren 
uitgegroeid in een controversieel topic binnen onze trimmerswereld. 
Sommige trimmers beweren dat honden die hun oren regelmatig geplukt 
worden, meer last hebben van oorontstekingen, terwijl anderen dan weer het 
omgekeerde beweren.   
  
Zoals zoveel zaken in deze wereld is het afhankelijk van de situatie:   
  

1. Sommige rassen hebben een vachtsoort die toelaat om de haren 
makkelijk uit de oren te verwijderen.  
  
De 5 vachtsoorten waarvan het zonder probleem mogelijk is om de 
haren uit de horen te plukken zijn:   
  
a) Ruwhaar: Fox terriër, Schnautzer, West Highland White Terriër, 

enz…  
b) Lange Ruige dekharen met kortere dikke ondervacht: Pyreneese 

herder, Bearded collie, Briard, enz.  
c) Lang zijdehaar met meegroeiende ondervacht type klassiek: 

Maltezer, Shit-Zu, Yorkshire Terriër, enz.  
d) Lang zijdehaar met meegroeiende ondervacht type krul: Alle 

poedels, Bichon Frissee, Lagotto, enz.  
e) Lang zijdehaar met meegroeiende ondervacht type vilt: Commodore, 

Pulli, Spaanse waterhond  
  
Bij alle andere vachtsoorten (zoals: stokhaar, kort zijdehaar met 
bevedering, enz.) kunnen de haren niet uit de oren geplukt worden. Wat 
wel kan is het wegknippen en/of wegscheren van de haren aan de 
binnenkant van de oorschelp.  

  
Opm.: Sommige rassen hebben variëteiten, waarvan de variatie 
juist de vacht is. Dit kan een gevolg hebben voor de mogelijkheid 
om de haren uit de oren te plukken.   
Mooie voorbeelden hiervan zijn de Teckel en de Australian 
Cobber Dog (voorheen Labradoodle). Deze honden hebben een 
variatie zowel op grote als op vachtsoort. Bij de Teckel is de 
ruwhaar en bij de Cobber Dog is het de lang zijdehaar type krul 
waarvan de oren kunnen worden geplukt.  
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2. Het verwijderen van haren in en rond de gehooringang, kan helpen om 
lucht te laten circuleren rond de gehooringang. Dit maakt de omgeving 
minder vatbaar voor bacteriën, virussen en gisten. Zo wordt een 
ontsteking vermeden.  
Het verwijderen van haren op deze plaatsen maakt het ook makkelijker 
en efficiënt om het oor te reinigen. Preventief kan het ook een hulp zijn 
bij honden met hangende oren om oorontstekingen te vermijden.  
Indien een oorontsteking is vastgesteld door een dierenarts, kan de 
voorgeschreven behandeling ervan gemakkelijker toegediend worden.  
  

3. Enkele puntjes die onze aandacht verdienen om het plukken te 
vergemakkelijken:  

  
a) Plukhygiëne  

  
- Gebruik bij het trimmen altijd oorpoeder, vervang het niet door 
trimpoeder. Oorpoeder is specifiek gemaakt om het trimmen van de 
haren in de oren te vergemakkelijken. Het is fijner en lichter van 
structuur zodat het op de haren van het oor blijft liggen en niet de 
neiging heeft om in het oor te vallen. Het is reinigend en heeft het 
een ontsmettende functie.  
- Gebruik ook altijd vingerlingen om het haar uit de oren te trimmen 
en gebruik per oor een ander paar. Zo vermijd je het overbrengen 
van virussen, bacteriën en gisten.   
  

b) Vingers: neem de haren vast aan het uiteinde van de gehoorgang en 
zorg dat je de huid niet raakt.  
  

c) Plukken met arterieklem of pincet: gebruik ook hier trimpoeder en 
zorg ervoor dat je het materiaal positioneert voor je de haren 
vastneemt. Zo zorg je ervoor dat je de huid niet raakt. Ook hier de 
haren niet in de gehoorhang vastnemen maar aan de rand van de 
gehoorgang.  
  

d) Wanneer oren reinigen indien men plukt? Reinig de oren niet voor 
het plukken want vocht en oren plukken gaan niet samen.   
  

e) Altijd voor het bad dan vermijd men nat   
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 De belangrijkste vraag: Hoe verzorg ik een hondenoor in het salon?  
  

1. Bezint voor je begint.   
  
Bij de verzorging van het hondenoor zouden volgende vraagjes die je 
jezelf stelt een automatisme moeten zijn:  
  
- Is dit een vacht waarvan de oren moeten geplukt worden?  
- Is het nodig op preventief de haren aan de binnenkant van de 

oorschelp te verwijderen? 
- Is dit oor ongezond?  
- Is het oor vuil?  

  
Opm.: antwoord je nee op bovenstaande vragen dan hoef je met het 
oor niks te doen want de Gouden regel is: Als iets niet nodig is, doe het 
dan niets.   

  
2. Haren verwijderen indien nodig.  

  
- Haren knippen of scheren: afhankelijk van het ras zul je meer of 

minder van het haar aan de binnenkant van de oorschelp 
wegknippen of wegscheren.  
  

- Haren plukken:  
  

a) STAP 1:   
  

  
  
Vaststellen welke haren bevinden zich in het oorkanaal:   
  
- Plooi het oor over.   
- Leg je duim op het kraakbeentje net aan de onderkant van het 

oor. Zo vermijd je om de haren die daarop staan uit te trimmen. - 
Leg je vingers gespreid over de bovenkant van de oorschelp om 
het oor met de vingers te kunnen opspannen.  
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- Zet de haren in het oorkanaal recht. Het zijn enkel deze haren 
die hoeven geplukt te worden, tenzij de rasstandaard om het 
plukken van de oorschelp vraagt.  

  
b) STAP 2:   

  

  
  
Doe oorpoeder op de te plukken haren. Alle topjes van die 
haartjes moeten goed bestrooid zijn met poeder.  
  

c) STAP 3:  
  

  
  
Neem de haartjes vast bij de ingang van de gehoorgang. Doe dit 
door duim en wijsvinger op elkaar te zetten. Duw dan deze twee 
vingers samen in de richting van je handpalm. Het haar komt zo 
mee. Herhaal indien nodig.  

  
3. Een correcte reiniging:  

  
a) STAP 1:   

  
Hou het oor gestrekt boven de schedel uit.  
  

b) STAP 2:   
  
Steek het topje van het reinigingsmiddel lood recht in het gaatje van 
de gehoorgang. Indien er een ontsteking aanwezig is het 
aangewezen een verschillende fles van het reinigingsmiddel te 
gebruiken. Na gebruik is het aangewezen het topje van het flesje te 
ontsmetten.  
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c) STAP 3:   

  
Duw 1 maal op het midden van het flesje om zo juist genoeg middel 
in het oor te laten lopen.  
  

d) STAP 4:   
  
Zet je duim en wijsvinger aan de bodem van de gehoorgang, terwijl 
je het oor nog loodrecht houd en masseer. Daarna wrijf je de 
overtollige oplossing in de richting van de uitgang.  
  

e) STAP 5:  
  
Neem een stukje keukenrol en doe er een beetje reiniging op. Reinig 
met gestrekt oor de oorschelp. Wrijf vanuit de gehoorgang richting 
de oorschelp.  
  

f) STAP 6:   
  
Een stap die vaak vergeten wordt: het droog wrijven van de 
gehoorgang.  
Dit doe je best niet met een wattenstokje, maar wel met een stukje 
keukenpapier. Draai het stukje over je wijsvinger en met het oor 
gestrekt boven het hoofd, steek je het puntje van je vinger in de 
gehoorgang en wrijf het droog.   
Indien het om een klein hondje gaat, gebruik dan het puntje van je 
pink.   
Met de rest van het keukenpapiertje wrijf je ook het overtollig middel 
van de oorschelp.  
Gebruik ook voor elk oor een ander keukenpapier.  
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A E I of och U  
  
De zaakjes beginnen lekker te lopen. Telefoons, online boekingen…. Zelfs in 
deze multiculturele tijd is een Japanse klant met dito hondennaam een 
tongbrekertje.  
  
Het poedeltje mocht “in model” worden geknipt. Ik zag al wat demonen 
passeren, Japanse hondjes worden erg kunstig geknipt. En ja hoor, lieve 
dame met een allerschattigst poedeltje met een bijzonder toilet. Het hondje 
was 4 weken geleden in Japan naar de kapper geweest en had een 
handleiding meegekregen voor de volgende knipbeurt bij de Belgische 
kapper. Klein probleem, ik kan groeten en afscheid nemen in het Japans en 
dat vind ik al heel straf, maar lezen….. Er zaten gelukkig ook een paar foto’s 
in de handleiding. Voor ik de dame twee uur zou wegsturen vraag ik hoe het 
hondje heet. Ik begrijp Koetoeroe en maak dan maar een klantenfiche  
Kuturu, ziet er wat blitser uit.   
  
Aan de hand van wat ik nog kan zien van de vorige knipbeurt, samen met de 
foto’s uit de handleiding knip ik een hondje waar ik best trots op ben. Zelfs de 
publicatie op Facebook wordt als gek geliked.  
  

  
  

Mevrouw boekt na vier weken een nieuwe afspraak, dus ik vraag of ze nog 
wat wil bijsturen. Ze heeft een paar foto’s op de telefoon staan die erg 
duidelijke zijn en ik heb er gigantisch veel lol in om netjes de instructies te 
volgen. Na twee uur knippen heb ik een fantastische poedel Japanese (voor 
de hype) style op tafel staan.   
  
Zo blij met de Japanse dame die me zo veel vertrouwen schenkt en helpt 
deze voor mij nieuwe technieken aan te leren.   
In een mail met de foto’s die ze stuurt staat de naam Koharu, maar ze zegt 
Koetje. En ze komen over vier weken terug  
  
  
PrideNess  
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Contacteer ons  
  
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.  
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen 
doen in onze dagelijkse werking, het organiseren van evenementen, deze 
nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren!  
  

TRIMCANIS  
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw  

  
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge  
Tel: +32(0)50 55 01 55  
E-mail: info@trimcanis.be  

  

Voorzitter:  
Dominique Standaert - standaert.domi@gmail.com  

Ondervoorzitter:  
Sarah Finet - enzys.cockers.spaniels@gmail.com  

Secretaris:  
Rik Deblieck - briks1@telenet.be  

Ledenadministratie:  
Tineke Standaert - ledenadmin@trimcanis.be  


