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De paardenhoef   

Hou onze website en 
facebook in 

de gaten voor ons 
cursusaanbod.

Het Thermografie Centrum 
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.

Wat is thermografie? 
Thermografie is een inspectiemethode waarbij gebruik gemaakt wordt van de warmte-uitstraling 
van het lichaam. Met een infraroodcamera wordt deze warmte-uitstraling gemeten en vastgelegd in 
een thermogram (zie foto). Thermografie is van grote toegevoegde waarde bij o.a. het lokaliseren van 
hoefproblemen en hoefbalans, bij moeilijk te lokaliseren kreupelheden, (sport)blessures, als controle 
op het genezingsproces, vage klachten, verzet, zenuwletsel, verkeerde druk van het zadel.
Vroegtijdige opsporing is van groot belang om paarden bruikbaar te houden voor de ruitersport.

Niet alleen de pijnlocatie maar ook overbelasting van 1 of meerdere benen is eenvoudig in beeld te 
brengen met een voor deze toepassing geschikte infraroodcamera. Dus ook preventief inzetbaar!

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! 

Waarom een cursus thermografie?
Thermografie bij paarden lijkt zo eenvoudig, een foto maken met een infraroodcamera en kijken 
waar de blessure zich bevindt...... helaas zo eenvoudig is het niet! 
A.   De infraroodcamera maakt een berekening 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 kunt u betrouwbare metingen verrichten!
D.   Onvoldoende kennis van het vak? Dan ziet u leuke blessures die er niet zijn. 
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! 

www.thermografie-centrum.nl
www.facebook.com/ThermografieCentrum



                                                                                  
                                                                                                               

Cursus Thermografie “De paardenhoef ”
2 daagse cursus
Doelgroep: Hoefsmeden en overige geïnteresseerden.
Taal: Nederlands
Cursus locatie: Lohuizerweg 18, 8162EX Epe 
                            Stal Marskamp Wezeweg 9a, 8181PM Heerde.
Lestijden: 9:30 u. tot 16:30 u.
Voor data, kosten en inschrijven: bezoek onze website www.thermografie-centrum.nl

Deze cursus is inclusief:
- Professionele software voor de gemaakte infraroodfoto’s en video’s. 
- Cursusmap en pen
- Koffie/thee/frisdrank 
Lunch zelf meebrengen

Programma:
- Wat zijn de mogelijkheden van thermografie
- De infraroodcamera en infraroodstraling
- De camera instellingen en het werken met de infraroodcamera
- Opnametechniek, MSX en Thermal fusion 
- Wat is een normaal beeld
- De betekenis van de rode kroonrand
- De hoefzweer, dunne zool, kneuzingen, het zooltje tussen het ijzer, 
- Voorbereiding van het paard
- Praktijkles bij het paard
- Herkennen van foutmetingen
- Werken met de software
Deze software ontvangt u voor aanvang van de cursus.

Bezoek onze website: www.thermografie-centrum.nl voor cursusdata, kosten en inschrijven

“Like us” op www.facebook.com/ThermografieCentrum en blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes.

                                                                                  
                                                                                                               

De docent: Irma Wensink  

Irma werkt sinds 2004 met 
thermografie bij paarden. Ze 
heeft in Amerika cursussen 
gevolgd in veterinaire en 
medische 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. 

Kwaliteit staat bij ons 
hoog in het vaandel.

De apparatuur
Wereldwijd staat het merk FLIR Systems, marktleider in infraroodcamera’s hoog aangeschreven binnen de veterinaire en medische 
thermografie vanwege uiterst nauwkeurige metingen, goede detectorresolutie beschikbaar voor onze toepassingen en uiterst 
duidelijke contrastrijke infraroodfoto’s. Daarnaast goede service en uiterst lange garantie op de camera detector, de detector is het 
meetinstrument van uw camera wat tevens de hoogte van de prijs van uw infraroodcamera bepaald. Echter ook als u een ander 
merk camera bezit bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze cursus. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de infraroodcamera’s.   
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken en verschillende type 
infraroodcamera’s te bekijken.

Voor meer informatie stuur een email naar: 
irma.wensink@thermografie-nl.com
Vragen we horen het graag!

Thermografie Centrum                                                                                                                                          Overige interessante websites: 
KvK nummer: 08195042                                      www.thermografie-centrum.nl                                               www.infrarood-camera.eu                   
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