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In 2001 combineerde Dorit een aantal principes uit de 
orthomanuele geneeskunde met diergeneeskunde van 
gezelschapsdieren. Zij ontwikkelde de Aharon-methode,
waardoor een cohort huisdieren (doorverwezen patiënten
uit andere praktijken) met klachten in het bewegings-
apparaat en met neurologische klachten met non-invasieve
manuele therapie geholpen kan worden. 

Als een hond of kat problemen heeft met vrij bewegen, 
kan in een groot deel van de gevallen orthomanipulatie
een uitkomst bieden. Dorit Aharon ontwikkelde, op basis
van de ontwikkelingen en onderzoeken in de humane 
geneeskunde, een dergelijke behandelmethode speciaal
toegespitst op dieren. Deze orthomanuele diergeneeskunde
richt zich op een door en door goede klinische diagnostiek
met nadruk op orthopedie en neurologie en dan de be-
handeling van klachten van, of klachten die gerelateerd
zijn aan het bewegingsapparaat. Daarbij wordt veel aan-
dacht geschonken aan de symmetrische anatomie van de
wervelkolom.

Een afwijkende wervelstand of een afwijkende stand 
van een gewrichtsdeel kan pijn, bewegingsbeperking en
functieverlies veroorzaken. Het doel van de orthomanipu-
latie is de waargenomen afwijkende wervel- en gewrichts-
standen te corrigeren, waardoor de natuurlijke stand wordt
hersteld, spieren zich in spanning aanpassen en de pijn
minder wordt. Ervaringen uit de praktijk geven aan dat
deze behandelmethode goed werkt bij de meeste dieren.
Uiteraard gaat aan de behandeling altijd een uitgebreid 
klinisch onderzoek vooraf en wordt de manuele behande-
ling gecomplementeerd met een strikt protocol van rust,
massage, bewegingsadviezen, fysiotherapie en opbouwende
oefeningen.

Dr. Bavelaar gaf een korte presentatie over wat orthomani-
pulatie en de opleiding tot orthomanueel dierenarts inhou-
den en besprak een casus van een kat met lage rugpijn. 

Kenmerkend voor wat aan de basis ligt van de orthoma-
nuele diergeneeskunde was haar terloopse opmerking: “In
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het begin van de opleiding had ik de nodige scepsis, tot ik
ineens het verschil in wervelstand tussen links en rechts
kon voelen”. Daarmee tipt zij een belangrijk punt aan: 
om het vak van orthomanueel dierenarts goed te kunnen
uitoefenen moet je enigszins fijngevoelig zijn en het in de
vingers hebben en dat is niet iedereen gegeven. 

Frederique Bavelaar gaat de verworven kennis en vaardig-
heden toepassen als een tweedelijns activiteit in praktijk
de Haardstede van Maja Pesman en anderen te Huizen
waar ze al sinds 2005 als dierenarts werkzaam is. ■
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<<  Drs. Dorit Aharon (R) ontving de eerste druk van syllabus 
‘Orthomanuele Diergeneeskunde methode Aharon’ 
van dr. Frederique Bavelaar (L). 

“In het begin van de opleiding had ik de nodige

scepsis, tot ik ineens het verschil in wervelstand

tussen links en rechts kon voelen...”


