
De Nederlandse Vereniging Orthomanuele Diergeneeskunde heeft tot doel de opleiding tot 
orthomanueel dierenarts te
realiseren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te coördineren. Vanaf eind 
september 2018 is er een opleidingsplaats bij de opleiding Aharon Orthomanuele 
Diergeneeskunde. Een orthomanueel dierenarts is een reguliere dierenarts die zich 
buitengewoon heeft bekwaamd en ontwikkeld in klachten van het bewegingsstelsel, de rug en 
de nek, onderverdeeld in neurologische en orthopedische aandoeningen. Ook komen keuringen 
voor van puppy’s, werk- en sporthonden.
 
De toelatingsvoorwaarden zijn:

 Afgestudeerd dierenarts
 Minimaal 3 jaar praktijkervaring als dierenarts gezelschapsdieren
 Aantoonbare affiniteit met orthopedie en neurologie

 
De opleiding houdt in:

  De opleiding duurt 1 tot 2 jaar en bestaat uit 1 à 2 praktijkdagen en 1 à 2 studiedagen per 
week.

  Het theoretische gedeelte bestaat uit studie van de anatomie, (patho)fysiologie van het 
bewegings- en zenuwstelsel, orthopedie, neurologie en orthomanuele diergeneeskunde. Dit 
gebeurt door zelfstudie met 1-op-1 begeleiding en tussentijdse toetsing, en door het volgen 
van postacademische nascholingen en cursussen.

  In het praktijkgedeelte ga je stap voor stap van meekijken, naar onder toezicht werken en het 
zelfstandig behandelen van patiënten. Hierin wordt je 1-op-1 en/of in klein groepsverband 
begeleid en tussentijds getoetst door je opleider(s).

  De studie wordt afgesloten met een (gepubliceerd) case report of artikel en een presentatie.
  Het betreft een interne opleiding ontwikkeld door de NVOMD. Na een succesvol afgeronde 

opleiding ben je gediplomeerd orthomanueel dierenarts Methode Aharon en wordt je 
geregistreerd in het register van de NVOMD.

 
Heeft u interesse?
Stuur uw CV en motivatiebrief aan het bestuur van de NVOMD, Gerberastraat 2, 2431 XN 
Noorden of naar info@nvomd.nl

Voor meer informatie: info@nvomd.nl www.nvomd.nl en www.kreupeldier.nl.  
Wilt u meer weten (inhoud opleiding, Methode Aharon, studiekosten, etc.), kennismaken, een 
afspraak maken, en/of een dagje meelopen, bel naar: 0172 407 603, of naar 06 121 94 945.
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