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Opleiding paardenthermograaf   
 

Level 1 & Level 2   

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 
(sport)blessures, als controle op het genezingsproces, bij moeilijk te lokaliseren kreupelheden, vage 
klachten, verzet, zenuwletsel, verkeerde druk van het zadel.
Vroege opsporing van slecht passende zadels is van groot belang ter voorkoming van verzet, vage 
klachten, wervelkolomproblemen en onbehandelbare kreupelheden.

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! 

Hevig staartzwiepen, kopschudden, tandenknarsen, niet willen inbuigen, het paard heeft er altijd 
een reden voor. De reden is in 99,9% van de gevallen: Het paard heeft pijn!!! 
Met behulp van thermografie kunnen we nu zien waar het paard pijn heeft. Vroege opsporing is van 
cruciaal belang voor een snel genezingsproces. 

Waarom een opleiding voor de paardenthermograaf?
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



                                                                                  
                                                                                                               

De opleiding tot gediplomeerd paardenthermograaf
                                                 Level 1
In deze opleiding wordt theorie afgewisseld met vele uren praktijkles. 
Ook krijgt u huiswerk mee! Zoals het uitvoeren van een thermografisch onderzoek 
volgens het protocol welke u geleerd heeft tijdens de opleiding en het schrijven 
van patiëntverslagen.

Enkele onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld worden:
• Het instellen van de camera afgestemd op het paard.
• Het instellen van de camera voor research projecten.
• De digitale foto en Picture in Picture.
• UltraMAX toepassen voor hogere kwaliteit infraroodfoto.
• Video opnames.

                                                              Een uiterst interactieve
                                                          opleiding waarbij                               
                                                        theorie afgewisseld 
                                                        wordt met vele uren 
                                                   praktijkles bij het paard.                                                      

• Aantekeningen in de foto maken direct in het LCD scherm van de  
   infraroodcamera.
• Spraak toevoegen aan infraroodfoto. 
• MSX en Thermal fusion.
• Bespreken van de gemaakte infraroodfoto’s door de cursisten.
• Basisprincipes beoordelen thermogram paard.

• Werken met de software.
Deze software ontvangt u voor aanvang van de opleiding.

• De anamnese.
• Het schrijven van een goed patiëntenverslag met betrouwbaar uit 
   te lezen infraroodfoto’s.
• Het schrijven van een verslag voor hulp in interpretatie.
• Het bespreken van de bevindingen uit het onderzoek met de 
   eigenaar van het dier. Hoe leg je het uit? Wat is je advies?
• Uitgebreide bespreking patiëntverslagen gemaakt door de cursisten. 
• Kosten thermografisch onderzoek, wat komt er allemaal bij kijken.
• Het gebruik van een interpretatieservice.
• Casestudies

Dit alles aangevuld met vele uren praktijkles!

• De mogelijkheden van thermografie in de diergeneeskunde 
   (paard, kleine huisdieren, dierentuindieren, boerderijdieren).
• Toegevoegde waarde van thermografie bij paarden.
• Beperkingen van thermografie bij paarden.
• Nadelen van thermografie bij paarden.
• Inzetbaarheid van thermografie bij paarden.

• De infraroodcamera.
• Camera instellingen en weten waarom we deze gebruiken.
• Camera handling: Praktische oefeningen met de aanwezige 
   infraroodcamera’s.
• Verschil kwantitatieve en kwalitatieve thermografie.

• 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.
• Herkennen van invloeden van buitenaf en artefacten.
• De werkruimte en de stralingsinvloeden vanuit de omgeving.

• Voorbereiding opnametechniek.
• Stralingsleer in praktijksituaties.
• Beoordelen van de ruimte voor het thermografisch onderzoek.
• Patiënt voorbereiding.

• Theoretische bespreking opnametechniek bij paarden volgens 
   vast protocol.
• Opnames maken van paarden die betrouwbaar uit te lezen zijn 
   (full body onderzoek).

• Zadelpasvorm controles & het gebruik van thermografie.
• Goede level/span instelling? Wel of geen artefact? Hoe herkennen 
   we dit? 
• Hoe herkennen we foutmetingen?

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



                                                                                  
                                                                                                 

                                                                                  
                                                                                                               

Opzet van de opleiding
• We trainen studenten volgens de normen vastgesteld door de Amerikaanse Academy in Thermography.  
   Deze norm wordt wereldwijd geaccepteerd.
• Tijdens de praktijkles worden paarden onderzocht. Dit mogen eigen paarden zijn, van kennissen of patiënten. Er zijn boxen 
   beschikbaar.
• Tijdens de lessen dienen studenten een infraroodcamera met laptop mee te brengen. Bezit u nog geen infraroodcamera voor 
   aanvang van de opleiding, laat het ons even weten. Er zijn altijd infraroodcamera’s beschikbaar voor gebruik tijdens de 
   praktijklessen. (Voor de thuisopdracht is huur mogelijk voor een laag tarief). Ook zonder infraroodcamera kunt u dus 
   starten met deze opleiding. Studenten mogen zelf bepalen wat ze in rekening brengen bij de klant voor de thuisopdracht.
• Iedereen mag inschrijven voor deze opleiding. 

Cursusdata: Zie website www.thermografie-centrum.nl (kunt u een datum niet, laat het ons weten, bij voldoende deelname  
                       wordt er een 2e groep samengesteld)
Taal: Nederlands
Cursus locatie: Lohuizerweg 18, 8162EX Epe 
                            Stal Marskamp Wezeweg 9a, 8181PM Heerde.
Cursuskosten: 3500,- excl. btw (zie voor een combinatie aanbieding met infraroodcamera bij pakket 2, 3 en 4) 
Deze cursus is inclusief:
- Professionele software voor de infraroodfoto’s en video’s. (Werkt alleen met FLIR Infraroodcamera’s)
- Cursusmap en pen
- Koffie/thee/frisdrank (lunch zelf meebrengen)

De kosten
De opleiding bestaat uit theorie en praktijklessen. In totaal 10 lesdagen (alleen lessen in thermografie, kijk voor medische vakken 
op onze website). Een goede opleiding is minstens even belangrijk als een goede infraroodcamera. Om deze reden bieden we ook 
totaalpakketten aan. Opleiding + Camera. U kunt bij inschrijving kiezen uit 4 verschillende pakketten, kiest u voor een opleiding + 
IRcamera, vraag dan een offerte bij ons aan met betrekking tot de infraroodcamera. 
We hebben pakketten samengesteld met infraroodcamera’s die voldoen aan de richtlijnen voor veterinaire thermografie opgesteld 
door de Amerikaanse Academie voor Thermografie. We kunnen ook infraroodcamera’s leveren in een andere prijsklasse, informeer 
naar de mogelijkheden. Een beperkt aantal infraroodcamera’s zijn geschikt voor mens en dier. 

Pakket 1
Zonder aankoop IRcamera
Kosten Level 1 opleiding 
4235 euro incl. btw 
(3500,- excl. btw.)

Pakket 2 
Met E95 IRcamera
Bij aankoop van dit type 
infraroodcamera 15% korting 
op de cursusprijs.
 
*Actiecode: level1/E95

Pakket 3
Met T530 IRcamera
Bij aankoop van dit type 
infraroodcamera 15% korting 
op de cursusprijs.

*Actiecode: level1/T530

Pakket 4
Met T540 IRcamera
Bij aankoop van dit type 
infraroodcamera 20% korting 
op de cursusprijs.

*Actiecode: level1/T540

Extra voordeel bij pakket 2, 3 en 4: Inschrijven met 10% korting op Medische vakken of Engelstalige cursussen. U ontvangt een 
actiecode welke geldig is in het jaar van deelname aan de Level 1 opleiding en bij inschrijving t/m 31 december in een cursus. 
Bijv. op 30 december inschrijven voor een cursus die maart volgend jaar start.

Level 1

Opleiding paardenthermograaf   
 

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

De infraroodcamera’s worden geleverd in een stevige koffer incl. alle toebehoren om van start te kunnen gaan. Incl. software.
Kijk voor meer informatie over deze infraroodcamera’s op https://www.thermografie-centrum.nl/producten 

*Combineren van aanbiedingen is niet mogelijk.



                                                                                  
                                                                                                               

Na het met goed gevolg afsluiten van de opleiding ontvangt u het diploma Level 1 paardenthermograaf. 
Indien gewenst kunt u doorgaan met Level 2, echter je hoeft niet direct na Level 1 te starten met Level 2. Je kunt er ook voor kiezen 
jaren later te starten met Level 2.

De docent: Irma Wensink - Praktijk Healthy Horse 
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. 

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.  

Toetsing van kennis
De theorie wordt afgesloten met een toets.
De praktijk wordt getoetst aan de hand van de ingediende patiëntverslagen.

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen. Het is niet verplicht hieraan deel te nemen, u ontvangt dan een 
certificaat van deelname. Om het diploma Level 1 paardenthermograaf te verkrijgen dient u voor het examen minimaal het 
cijfer 6 te behalen en als thuisopdracht 40 patiëntrapportages in te leveren die met het cijfer 6 of hoger zijn beoordeeld. 
Gedurende de opleiding worden er ook rapportages gemaakt voor groepsbespreking en interpretatie. 
De studenten kunnen naar eigen keuze een vergoeding vragen aan de eigenaar van het te onderzoeken paard/pony. We zullen 
dit bespreken tijdens de opleiding. 

Examenkosten theorie: 525 euro (Herexamen: 350 euro)
Kosten beoordelen per patiëntenverslag: 35 euro
Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw.

Studenten mogen er uiterlijk 2 jaar over doen om deze opleiding af te ronden om het diploma “Level 1 paardenthermograaf ” 
te ontvangen. Dit maakt het mogelijk voor studenten die naast deze opleiding een baan of andere studie ernaast hebben toch 
een diploma kunnen behalen.    

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. Tijdens 
de cursus wordt gewerkt met FLIR Infraroodcamera’s, echter ook als u een ander 
merk camera bezit bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze cursus. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over de infraroodcamera’s geschikt 
voor thermografie bij paarden of kijk op www.infraroodcamera.eu. Ook geven we 
introductiecursussen waarin we onder andere de verschillen in kwaliteit infrarood-
camera’s zullen laten zien aan de hand van beeldmateriaal. En er kan op zo’n dag met 
verschillende type camera’s gewerkt worden om een weloverwogen keuze te maken. 
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken en verschillende type 
infraroodcamera’s te bekijken.
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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.

Thermografie Centrum                                                                                   Overige interessante websites: www.thermografie-paard.nl
KvK nummer: 08195042                                                                                                                                     www.medische-thermografie.nl                             
BTW nummer: NL1000.97.285B01                                                                                                                           www.infrarood-camera.eu
www.thermografie-centrum.nl
www.facebook.com/ThermografieCentrum


