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ANDERE REDENEN OM MET UW DIER
VOOR EEN CONSULT NAAR DE PRAKTIJK VOOR ORTHOMANUELE DIERGENEESKUNDE TE KOMEN, KUNNEN
ZIJN:

Methode-Aharon wordt uitgeoefend door

tuurlijk speelt een pup onbesuisd, wild en

de, een prachtig onderzoekmethode en

gediplomeerde en ervaren dierenartsen,

graag. Hij tuimelt over de kop, maakt schui-

behandelwijze voor uw hond

die de aanvullende tweejarige opleiding tot

vers en springt op en af. Omdat de spieren,

orthomanueel dierenarts succesvol hebben

pezen en het skelet nog niet zo sterk zijn,

ACHTERGROND

afgerond en aangesloten zijn bij de Neder-

kan het zo zijn dat er scheefstand ontstaat

Orthomanipulatie betekent: 'op de juiste

landse Vereniging voor Orthomanuele Dier-

in de wervelkolom of in de gewrichten. Ver-

wijze met de handen bewerken'. De ba-

geneeskunde (NVOMD).

wacht niet dat uw jonge hond laat merken

sis voor de orthomanuele geneeskunde

Het doel van de behandeling is om de

dat er iets aan de hand is. Hij is veel te en-

is door een humaan arts gelegd in 1965,

standsafwijkingen op te heffen, waardoor

thousiast om even te stoppen en te laten

•
•

moeite hebben met traplopen of in
de auto springen;

•

al een tijdje mank lopen en niet

•

zwak zijn in de achter- of voorhand,

goed op medicijnen reageren;

en bedoeld om afwijkende wervel- en ge-

de stand van de wervelkolom correct wordt

zien dat hij zich minder prettig voelt. Kreu-

wrichtsstanden te corrigeren. Zij stelde vast

en het zenuwstelsel zich kan herstellen. Bij

pelheden en pijn kunnen het gevolg zijn.

•

dat klachten van het bewegingsapparaat te

dieren zijn een of twee behandelingen vaak

Laten wij een pup en een jonge hond tegen

•

maken hebben met zeer kleine, corrigeer-

afdoende.

zichzelf beschermen; laat je pup keuren.

bare afwijkingen in het bekken en de wer-

moeite hebben met opstaan en
stijf zijn (ochtendstijfheid);

struikelen of zelfs verlamd zijn;
een hernia en pijn hebben;
agressief of angstig zijn, mogelijk
veroorzaakt door pijn.

Als alles in orde is, is 'hoera!' op zijn plaats.

velkolom. Vervolgens ontwikkelde zij een

REDENEN VOOR CONSULT

Mochten de gewrichten uit het lood staan

methode voor een effectieve behandeling

Eigenaren komen om verschillende rede-

of er problemen aan de rug en wervelkolom

VOORBEELDEN

van die afwijkingen en klachten.

nen met hun huisdier naar de Praktijk voor

voorkomen, dan kunnen wij proberen dit op

Met zo'n 40.000 geregistreerde Labrador

Orthomanuele Diergeneeskunde. Een van

te lossen en in ieder geval u leren hiermee

Retrievers in Nederland, worden Labra-

de redenen is bij gezonde honden, werk-

rekening te houden.

dors uiteraard regelmatig gezien in de

Omdat dieren verschillen van mensen, on-

Praktijk voor Orthomanuele Diergenees-

der andere wat betreft bouw, ziektebeel-

honden en-pups de orthomanuele werk- en

den, aangrijpingspunt van de zwaartekracht

sportkeuring en puppykeuring.

SPORTKEURING: VOORKOMEN IS
BETER DAN GENEZEN

kunde. Redenen voor een bezoek zijn zeer

ten, ontwierp drs. Aharon de veterinaire dif-

PUPPYKEURING

Om te voorkomen dat uw hond zich on-

gedreven jachthond, begon mank te lopen

ferentiatie: orthomanuele diergeneeskunde

Jonge honden groeien snel en hard, waar-

nodig ble.sseert of kreupel loopt door het

na apport van een dummy. Na een tijdje

Methode-Aharon (OMD). Orthomanuele

door hun skelet extra belast wordt. De spie-

sporten of door het werk, en om die hard-

rust was de situatie niet verbeterd, en op

diergeneeskunde onderzoekt en behandelt

ren zijn nog niet helemaal 'op maat' en een

werkende werk- en sporthonden goed te

de r6ntgenfoto's van de manke poot waren

het hele dier, met focus op de klachten. De

slungelige pup is geen uitzondering. Na-

onderhouden, adviseren wij de orthomanu-

geen afwijkingen te zien. Tijdens het con-

ele sportkeuring voor uw hond.

sult bleek dat het ging om een gescheurde

Sportkeuring vanuit orthomanueel oogpunt

spier, een pijnlijke aandoening, typisch

bestaat uit:

voor zwaar trainende honden als Tim. Met

en de verdeling van het gewicht op vier po-

uiteenlopend. Tim bijvoorbeeld, een zeer

Mevr ouw Warning

Aharon Orthomanuele Diergeneeskun-

medicatie en een nauwgezet revalidatietraject herstelde Tim geleidelijk en kon na
•

beoordeling van de gang(en);

verloop van tijd weer volop meedraaien in

•

onderzoek van de stand van de

de jacht.

wervels, gewrichten en het skelet
•

Hen k Buurman

•
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in het algemeen;

Ook de zwarte Labrador Dabble, die de

te voeren op pijn door een (te corrigeren)

de eigenaar van Saartje. In haar eerste le-

beoordeling van gewrichten, bot-

opleiding voor reddingshond volgt, pres-

afwijkende wervelstand. Daisy, bijvoor-

vensjaar had Saartje al een bekkenkante-

ten, pezen en spieren (middels pal-

teert fysiek op hoog niveau. Toch was hij

beeld, was altijd al een agressieve tante

ling, operaties aan beide ellebogen en aan

patie);

altijd stram geweest en kwam hij soms

geweest. Nooit had ze los kunnen spelen

eèn knie ondergaan. Helaas bleef ze zelfs

ondersteuning, indien nodig met

moeilijk overeind. Op een extreem warme

met andere honden, want het kon gebeu-

na langdurige revalidatie scheeflopen en

r6ntgenfoto, eventueel bloedon-

zomerdag begon Dabble plots zwaar te hij-

ren dat zij ze plots aanviel. Eigenlijk kwam

een achterpoot ontlasten. Bij een bezoek
aan de Praktijk voor Orthomanuele Dier-

derzoek (in

gen en zwabberde met zijn achterhand. De

Daisy's eigenares met haar andere hond

samenwerking met uw eigen die-

orthomanuele therapeut onderzocht Dab-

naar de praktijk voor controle van een

geneeskunde werden een scheve bekken-

renarts).

ble en vond en corrigeerde een aantal af-

sportblessure, maar omdat Daisy slechter

stand en enkele afwijkende wervelstanden

wijkende wervelstanden in de lage rug. Na

begon te lopen, had ze haar meegenomen.

geconstateerd. Na orthomanuele behan-

de behandeling moest Dabble twee weken

Daisy bleek veel afwijkende wervel- en ge-

deling begon Saartje snel beter te lopen.

Als uit het onderzoek blijkt dat er afwijken-

rust houden en daarna de activiteiten ge-

wrichtsstanden te hebben en werd hier-

Met de bal spelen zit er niet meer in, maar

de gewrichts- of wei'velstanden zijn, worden

leidelijk opbouwen. Volgens zijn baas is

voor behandeld. Daisy had gewoon geen

gelukkig kan Saartje zich uitleven in het

deze gecorrigeerd. Soms wordt medicatie

Dabble niet alleen minder stijf en stram,

pijn meer. Daisy's eigenares was verbaasd

water, maakt ze lange wandelingen en rent

voorgeschreven. Daarnaast wordt een trai-

maar ook veel vrolijker geworden.

toen ze haar hond zag opknappen en ook

naast de fiets.

haar gedrag naar andere honden toe sterk

nings- of revalidatieadvies gegeven. Het is
Niet alle honden laten het duidelijk zien als
z e pijn hebben. Soms zijn gedragsafwijkin-

verbeterde.

Labradors zijn geweldige honden zowel in

het begin van de trainingen en het wedstrijdseizoen.

gen zoals angst, onrust of agressie, terug

'Na regen komt zonneschijn,' verzuchtte

vooral gezond.

verstandig om uw hond te laten keuren voor
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huis, aan het werk en in de sport. Hou ze

een uitgave van de Nederlandse Labrador Vereniging

www.nlv.nu
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