
                                                                                  
                                                                                                                

                                                                                  
                                                                                                               

Thermografie Centrum 
Het internationaal cursus en opleidingscentrum
Ons cursus en opleidingscentrum staat wereldwijd hoog aangeschreven. We streven 
er dan ook altijd naar om de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden aan onze 
studenten. 

Deze Nederlandstalige opleiding wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen 
binnen het vak. Zo leert u nooit oud nieuws! Al onze docenten volgen nascholingen en 
congressen wereldwijd om een zo hoog mogelijke kwaliteit training te kunnen geven.

Opleiding

Thermografie bij paarden
Met de focus op: 

kreupelheden, vage klachten en verzet

www.thermografie-centrum.nl



                                                                                  
                                                                                                               

• Toegevoegde waarde van thermografie bij paarden.
• Beperkingen van thermografie bij paarden.
• De infraroodcamera.
• Camera instellingen en weten waarom we deze gebruiken.
• Camera handling: Praktische oefeningen 
• Verschil kwantitatieve en kwalitatieve thermografie.
• Het instellen van de camera afgestemd op het paard.
• Hoe maak je betrouwbaar te beoordelen infraroodfoto’s.
• Stralingsleer: geleiding, emissie, transmissie, absorptie, etc.
• Effect van hoge en lage emissiviteit.
• De invloed van infraroodstraling uit de omgeving.
• De anamnese.
• Het schrijven van een goed patiëntenverslag. 
• Het schrijven van een verslag voor hulp bij interpretatie.
• Het bespreken van de bevindingen uit het onderzoek met
   de eigenaar van het dier. Hoe leg je het uit? Wat is je advies?

 
 -Thermografie bij paarden- 

Met de focus op Kreupelheden, vage klachten en verzet

Duur: 1 jarige opleiding
Vooropleiding: Thermografie bij paarden, met de focus op Rugpijn en Zadelcheck.
Aantal cursisten:  Minimaal 4
Docent: Irma Wensink, Praktijk Healthy Horse  www.thermografie-paard.nl

Lesdagen: 8 dagen (van 9:00 u. tot ongeveer 16:30 u.).
- 5 Webinars Q&A bijv. voor het bespreken van verslagen en infraroodfoto’s.
- 4 Q&A Webinars ook in het jaar nadat je jouw certificaat al binnen hebt, krijg je nog steeds ondersteuning! 
- Toegang tot het Thermografie Centrum ondernemerscommunity, stel daar bijv. je vragen. 
Cursusdata & Cursus locaties: Zie www.thermografie-centrum.nl/cursus-agenda 
Kosten: 3595,- euro excl. BTW. (4349,95 euro incl. BTW)  
Inschrijven: Online via www.thermografie-centrum.nl/cursus-agenda  
                       Of stuur een email naar: irma.wensink@thermografie-nl.com 
Belangrijk: 
- Tijdens de lessen dienen studenten een infraroodcamera met laptop mee te brengen.  
- Voor maximale leerervaring, dienen cursisten zelf paarden in te brengen. Box beschikbaar.
Meestal willen paardeneigenaren graag nogmaals terugkomen nadat alleen rug-zadelcheck gedaan is.
- Tussen de lesdagen door laten we je het geleerde in praktijk brengen aan de hand van huiswerkopdrachten.

De eindtoets: Bestaat uit het uitvoeren van een thermografisch onderzoek bij 10 paarden en het schrijven van het 
bijbehorende verslag. Studenten mogen zelf bepalen wat ze in rekening brengen bij de klant voor de thuisopdracht. 
Je ontvangt een certificaat na het met goed gevolg afronden van de cursus.      
Onderstaand een deel van de onderwerpen die tijdens deze opleiding behandeld worden.
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Thermografie bij paarden

• De werkruimte en de stralingsinvloeden vanuit de omgeving.
• Voorbereiding opnametechniek & Patiënt voorbereiding.             
• Stralingsleer in praktijksituaties.
• Beoordelen van de ruimte voor het thermografisch onderzoek.
• Theoretische bespreking opnametechniek bij paarden volgens
   vast protocol.
• Zadelpasvorm controles & het gebruik van thermografie.
• Goede level/span instelling? Wel of geen artefact? 
• Hoe herkennen we foutmetingen?
• Bespreken van de gemaakte infraroodfoto’s door de cursisten.
• Basisprincipes beoordelen thermogram.
• Video opnames.
• Werken met de software.
• Uitgebreide bespreking patiëntverslagen.
• Kosten thermografisch onderzoek, wat komt er bij kijken.
• Casestudies.

De docent: Irma Wensink  
Irma werkt sinds 2004 met thermografie bij paarden. Ze heeft in Amerika cursussen 
gevolgd in veterinaire thermografie aan de Ohio State of University, University of South 
Florida en Vetel Diagnostics. Daarnaast houdt ze haar kennis Up-to-Date door wereld-
wijd nascholingen en congressen te bezoeken. De hier opgedane kennis wordt direct 
verwerkt in de opleiding. Door deze werkwijze kunnen we een hoge kwaliteit opleiding 
bieden. Irma is ook een veelgevraagd spreker op scholen en congressen. 

www.thermografie-centrum.nl                            
www.thermografie-paard.nl
www.medische-thermografie.nl
www.infrarood-camera.eu
www.facebook.com/ThermografieCentrum

Thermografie Centrum       
KvK nummer: 08195042 
BTW nummer: NL001375316B11 
Tel. 0578 620578  of  06 230 540 58
Email: irma.wensink@thermografie-nl.com




