Hoe wordt je een goed opgeleide dierosteopaat?
Dit is een vraag die ons als vereniging regelmatig gesteld wordt en waar we als
beroepsvereniging graag antwoord op geven.
De toelatingscriteria van de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie (NVDO) vereist van elk
lid een (para)medische vooropleiding op HBO- of universitair niveau voorafgaand aan de
opleiding osteopathie voor dieren. Wij accepteren leden van opleidingen die deze zelfde
toelatingscriteria hanteren.
In de praktijk zie je dat met name fysiotherapeuten, dierenartsen en humaan osteopaten dan in
aanmerking komen, en dat zij kiezen voor opleidingen waarvan de toelatingseisen ook van
hetzelfde niveau zijn. De mate van kennis, kunde en ervaring is dan ook van een ander niveau dan
wanneer je zonder enige relevante vooropleiding dierosteopaat zou willen worden.
De NVDO vindt het van groot belang dat een dierosteopaat niet alleen behandeltechnieken leert
toepassen, maar ook een grote dosis kennis en ervaring heeft om te kunnen inschatten of er
sprake is van zogenaamde 'rode vlaggen' (of het beloop van bepaalde klachten pluis/ niet pluis
is). Praktisch vertaald houdt dit in dat een dierosteopaat heel goed moet weten of een dier
behandeld mag en kan worden maar vooral ook wanneer niet. Indien uit onderzoek blijkt dat niet
behandeld gaat worden zal doorverwezen worden naar een specialist (meestal een dierenarts).Â
Het komt vaak voor dat mensen een dierosteopaat inschakelen omdat men bij een dierenarts
uitbehandeld is of omdat zij liever niet naar een dierenarts willen. Dit gegeven maakt dat
dierosteopaten extra alert moeten zijn op deze 'rode vlaggen'.
Voor fysiotherapeuten, humaan osteopaten en dierenartsen is professionele communicatie met
andere zorgspecialisten een dagelijkse vanzelfsprekendheid. Bevindingen rapporteren met
gebruik van correcte terminologie hoort bij het beroep. Heeft een dierosteopaat de genoemde
vooropleiding, dan mag je ook verwachten dat hij/zij weet hoe te communiceren met andere
professionals (we spreken dezelfde taal). Dit bevordert de samenwerking en zorgt er voor dat u en
uw dier snel en goed geholpen worden.
Wij realiseren ons terdege dat osteopathie voor dieren een prachtig vak is welke veel mensen
graag zouden willen uitoefenen. Als je een hele goede osteopaat wilt worden die serieus
genomen wordt door andere specialisaties in de zorg rondom het dier is er in onze optiek geen
korte route mogelijk.

