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Opleiding paardenthermograaf

Gediplomeerd Level 2 paardenthermograaf
Deze bestaat uit het uitvoeren van een onderzoeksproject(je) met onderwerp naar keuze (na goedkeuring van gekozen onderwerp). 
Het schrijven van een scriptie over dit onderwerp. En verdedigen (presenteren) op 1 van onze dagen. 

Toelatingseisen: 
- Afronden van Level 1 paardenthermograaf.
- Theorie: het cijfer 6 of hoger heeft behaald.
- Praktijk Level 1 opleiding: minimaal 312 punten heeft behaald (312 punten : 40 verslagen = 7.8 per patiëntverslag).

Kosten: € 650,- incl. btw (€ 537,19 ex btw).
Dit is inclusief:
- 3 uur privéles: over richtlijnen scriptie, opzet onderzoek van student. Bespreken van verbeterpunten, etc. met als doel de 
   betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. En wat verder ter sprake komt waar de student ondersteuning in nodig heeft.
- 4 uur telefonische ondersteuning (student kan tot 21:00 u. bellen/skypen met vragen, 7 dagen per week)
- Onbeperkt beantwoorden van korte vragen via email. 
Beoordelingskosten: € 563,- (€ 433,88 ex. btw) (beoordeling door tenminste 2 examinatoren). Herbeoordelingskosten: 350 euro.

Voor de praktijk Level 1 opleiding te weinig punten behaald? Geen nood! We helpen je verder op weg met extra les!
- 1 a 2 dagen bijscholing (afhankelijk van het eindresultaat uit Level 1).
Kosten: Keuze uit: €423,50 per dag (350 euro excl. btw) in groepsles (1 of 2 dagen) of priveles € 800,- ex btw per dag (1 dag voldoende). 
Beoordelingskosten patiëntverslagen: 35 euro per verslag. Er dienen 10 verslagen ingestuurd te worden ter beoordeeling waarbij een 
gemiddelde van een 7,8 behaald dient te worden.

Om het diploma Level 2 paardenthermograaf te verkrijgen dient u:
- Na goedkeuring onderwerp binnen 2 jaar af te ronden. En voor de scriptie en presentatie een “voldoende” te behalen.

Extra cursussen die wij bieden:
Medische vakken
Deze medische vakken zijn ook uiterst leerzaam voor de dierfysiotherapeut als nascholing.
De belangrijkste aandoeningen worden besproken:
- Het skelet (anatomie/pathologie) 
- De spieren, pezen, banden en ligamenten (anatomie/pathologie)
- Het zenuwstelsel (anatomie/pathologie) 
- Wervelkolomproblematiek (anatomie/pathologie)   
- Kreupelheden in het voorbeen (anatomie/pathologie)   
- Kreupelheden in het achterbeen (anatomie/pathologie)      

Verdiepingscursussen 
Het Thermografie centrum biedt ook verschillende verdiepingscursussen aan om nog 
beter de infraroodfoto’s te leren beoordelen bij paarden, honden, katten en overige dieren. 
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en voor verdere 
verdieping in het vak, halen we ook regelmatig sprekers uit het buitenland.  

Voor meer informatie stuur een email naar: irma.wensink@thermografie-nl.com
Online inschrijven via the website www.thermografie-centrum.nl   
Vragen we horen het graag!

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