
                                                                                  
                                                                                                                

                                                                                  
                                                                                                               

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.

Opleidingen
Thermografie bij paarden

Opleiding 1

Thermografie bij paarden 
Focus op: Rugpijn en zadelcheck

 Opleiding 2

Thermografie bij paarden 
Focus op: kreupelheden, vage klachten en verzet

www.thermografie-centrum.nl



                                                                                  
                                                                                                               

                                                                                  
                                                                                                               

 -Thermografie bij paarden- 
De volledige opleiding paardenthermografie is een 2 jarige opleiding. Echter de opleiding “Rugpijn en Zadelcheck” 
kan los gevolgd worden en is speciaal ontworpen voor zadelpassers, zadelmakers, startende thermografen en overige 
geïnteresseerden.  

In het 1e jaar ligt de focus op Rugpijn en Zadelcheck. In het 2e jaar leer je het onderzoek van het hele paard met de 
focus op vage klachten, verzet en kreupelheden. Elk jaar wordt afgesloten met een certificaat!
De opleiding is prima naast een baan te volgen! 

Paarden laten van nature niet zien dat ze pijn hebben. Dit komt omdat het paard van oorsprong een prooidier is. 
Hierdoor zal het paard zich ook nooit aanstellen (dat is immers “gevaarlijk” en absoluut geen zinnig gedrag voor een 
prooidier in de natuur: “Kijk roofdier, ik ben kreupel, ik heb pijn, nu kun je me gemakkelijk pakken..... “) Een paard 
zal dan ook zo lang mogelijk vage pijn verbergen totdat de pijn te erg is en het paard wel kreupel moet gaat lopen of 
hevig in verzet gaat. Verzet bij een paard is altijd een reden voor nader onderzoek! 

Hevig staartzwiepen, kopschudden, tandenknarsen, niet willen inbuigen, het paard heeft er altijd een reden voor. 
Bij ALLE paarden met dit gedrag heb ik pijn aangetoond!!! Met behulp van thermografie kunnen we nu duidelijk in 
beeld brengen waar het paard pijn heeft. Vroege opsporing is van cruciaal belang voor een snel genezingsproces. 

Waarom een opleiding volgen?

A.   De infraroodcamera maakt een temperatuurberekening aan de hand van de gegevens die u invoert! 
B.   De infraroodcamera meet ALLE infraroodstraling uit de omgeving! 
C.   Thermografie is een hele gevoelige meetmethode! Alleen door kennis van infraroodstraling en weten hoe deze  
       zich gedraagt kun je betrouwbare temperatuurmetingen verrichten! 
D.   Onvoldoende kennis van het vak? Dan zie je ook dingen die ONWAAR zijn, simpelweg veroorzaakt door  
       onkundig gebruik van de infraroodcamera zonder rekening te houden met invloeden uit de omgeving. 
E.   DUS….. de infraroodcamera is beslist geen fototoestel. Gebruik je de infraroodcamera als fototoestel dan maak 
       je leuke funfoto’s die niet betrouwbaar te interpreteren zijn, met als gevolg verkeerde conclusies als eindresultaat.

Het leuke is, het correct uitvoeren van een thermografisch onderzoek is door iedereen te leren! 

Opleiding
Thermografie bij paarden

Korting op aanschaf infraroodcamera 
vanwege deelname aan de opleiding.

Nog geen infraroodcamera?
Onze studenten ontvangen altijd hoge korting op 
aankoop van een infraroodcamera geschikt voor 
veterinaire en/of medische thermografie bij 
InfraRood-Camera.eu. 
Klanten van InfraRood-Camera.eu ontvangen 
ook regelmatig voordelen! 
Yes, dus dubbel voordeel!!
Neem contact met ons op voor een offerte! 

www.thermografie-centrum.nl
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Kwaliteit staat bij ons 
hoog in het vaandel
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Opleiding 1 
 -Thermografie bij paarden- 

Met de focus op Rugpijn en Zadelcheck

Duur: 1 jarige opleiding
Doelgroep: zadelpassers, zadelmakers, dierenartsen, osteopaten, dierfysiotherapeuten, thermografen. 
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 het is je eigen keuze of je hier aan mee doet. Geen vast programma, 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: 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.
Er zullen opnames gemaakt worden voor en na het rijden. Om onderscheid te kunnen maken tussen scheef zittende 
ruiter een slecht passend zadel en compensatie door het paard zelf.  
Gebruik de Thermografie Centrum ondernemerscommunity om met je medestudenten te overleggen als je geen 
paard/pony kunt regelen.
- Tussen de cursusdagen door laten we je het geleerde in praktijk brengen aan de hand van huiswerkopdrachten.

Tijdens deze opleiding wordt de infraroodcamera ingezet om weefselschade (o.a. spiercelschade) in de rug in beeld 
te brengen. Soms veroorzaakt door een scheef zittende ruiter of een compenserend paard vanwege pijn elders in 
het lichaam bijv. een vage kreupelheid. En je leert afwijkende warmtepatronen gerelateerd aan het zadel in beeld te 
brengen en te herkennen.

Deze opleiding is tevens de verplichte vooropleiding voor de opleiding “Thermografie bij paarden met de focus op 
kreupelheden, vage klachten en verzet”.

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.

Aan het einde van deze opleiding:
- Ben je in staat om op correcte wijze infraroodfoto’s te maken volgens het internationale protocol.
- Heb je kennis van het gedrag van infraroodstraling.
- Kun je een eigenaar advies verstrekken omtrent de juiste voorbereiding van het paard om het maximale uit het
   thermografisch onderzoek te halen.
- Weet je wat artefacten zijn en herken je foutmetingen in de infraroodfoto.
- Heb je een basiskennis in het interpreteren van infraroodfoto’s met betrekking tot rugpijn.
- Kun je eenvoudige zadelpasvorm controles uitvoeren met betrekking tot zadelpasvorm en de in beeld gebrachte  
   weefselschade.
- Kun je advies verstrekken aan de eigenaar.
- Kun je een duidelijk verslag opstellen voor de eigenaar, dierenarts of zadelmaker.
- Kun je een kostenplaatje maken.



                                                                                  
                                                                                                               

• 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 2 jarige 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 wereldwijd 
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


