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Cursus gebitsverzorging algemeen 

Doel: Het opleiden van een cursist tot een volwaardig gebitsverzorger, die zelfstandig het gebit van 
een paard kan behandelen tot er een uitgebalanceerd gebit ontstaat, dat functioneert zonder pijn 
dan wel irritatie op te wekken bij het malen of het gebruik van het paard. 

Duur cursus: De cursus bestaat uit 3 perioden van 4 dagen. Elke periode bevat minimaal 1 theorie 
dag en 2 praktijkdagen. De vierde dag wordt ingevuld afhankelijk van de behoefte. 

De cursus begint ’s ochtends om 08.30  en eindigt rond 16.30.  Er is een middagpauze van ongeveer 
een uur met een verzorgde lunch. 

Werkwijze: Er wordt met elektrische apparatuur gewerkt op gesedeerde paarden. 

Locatie cursus: De cursus wordt gehouden op de Praktijk voor Gebitsbehandeling in Weerselo 
(theorie) en in diverse stallen in de buurt waar op de beschikbaar gestelde paarden wordt geoefend.  

Aanbevolen literatuur:  
Lehrbuch der Zahnheilkunde beim Pferd (Carsten Vogt, 2011, uitgeverij Schaue, Stuttgart, Duitsland) 
Equine Dentistry: A practical Guide (Patricia Pence, 2002, uitgeverij Lippincott Williams & Wilkins, 
USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Inhoud cursus 

Doel gebitsbehandeling   

Anatomie hoofd  Schedel, bloedvaten, zenuwen, spieren, gewrichten, sinus 
    Kwadranten, hyoidapparaat 

Anatomie tanden en kiezen Opbouw, curven Wilson, Spee 

Tandontwikkeling  Groei, opschuiven en afslijten  

Naamgeving tanden en kiezen 

Bewegingen onderkaak  AP /Test 
    Lateraal /Test 

Threepointbalance   Ideaalbeeld 

Occlusie Test 
Verbetering Inkorten 
  Hoekverandering 

Stand kiezen tanden  Locatie schedel 
    Hoeken snij en kauwvlakken 

Instrumentarium Motor, lamp, speculum, diverse hulpstukken. Flushing, halster, 
standaard, tangen, etc. 

Gebruik instrumentarium 

Onderzoek patiënt Algemeen, hoofd, gebit 

Afwijkingen gebit Haken, ramps, golf, protuberante, losse elementen, afwijkende 
stand, trauma 

Behandelingsmethoden Diverse behandelingsmethoden t.b.v. diverse afwijkingen 

Documentatie 

Sedatie/ Anesthesie Diverse sedatiemogelijkheden en verdoving, diverse delen van het 
gebit afzonderlijk 

Wolfstandjes Extractie 

Extracties tanden en kiezen 

Leeftijdsschatting Aging card 

Veiligheidsaspecten cursist  Houding, ademwegen, verzekering, schoeisel, handgrepen 

Veiligheidsaspecten paard  

Terminologie 

  



   
 

Planning 

Week 1 

Dag 1: Theorie gebit, anatomie hoofd en gebit 

Dag 2: Praktijkdag, meelopen en beeldvorming over behandelingen 

Dag 3: Theorie occlusie, hoeken maalvlakken, instrumenten kennis, sedatie 

Dag 4: Praktijkdag. Zelf aan de gang op oefenpaarden. Speculum, halster omschrijven afwijking, 
occlusieschatting,  

Week 2 

Na 4 weken volgt de tweede week 

Dag 1: Theoriedag herhaling/opfrissen theorie. Leeftijdsbepaling 

Dag 2: Praktijkdag.  Zelf aan de gang met oefenpaarden 

Dag 3: Praktijkdag. ’s Middags theorie/evaluatie 

Dag 4: Praktijkdag       

Week 3    

Na 4 weken volgt de derde week 

Dag 1: Theoriedag herhaling/opfrissen theorie. Leeftijdsbepaling 

Dag 2: Praktijkdag. Zelf aan de gang met oefenpaarden 

Dag 3: Praktijkdag. ’s Middags theorie/evaluatie 

Dag 4: Praktijkdag 

Na 12 weken volgt een examen. 

 

 

 

 

 



   
 

Examen 

Het examen bestaat uit twee gedeelten:  

Theorie: open vragen en multiplechoicevragen over bepaalde gedeelten uit Lehrbuch der 
Zahnheilkunde en het behandelde materiaal in de cursus. Hiervan verschijnt een syllabus. 

Praktijkexamen: de cursist behandelt één paard naar eigen inzicht. Vooraf wordt het paard 
beoordeeld en een plan van aanpak bepaald, om dit vervolgens uit te voeren. Tevens dienen van drie 
paarden de leeftijd en status van het gebit beoordeeld worden. 

 

Kosten/Betaling 

De kosten voor de totale cursus (3 x 4 dagen) bedragen 5.950,- euro, inclusief 21 % btw. 

De inschrijving is definitief na aanbetaling van een deel van het cursusgeld (450,- euro) op 
rekeningnummer NL79RABO0139125345 t.n.v. PEHA Oldenzaal BV. 

Het resterende bedrag (5500,- euro) dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus overgemaakt 
te zijn op rekening van PEHA BV Oldenzaal. 

Gebruik van instrumentarium: gedurende de eerste week kan gebruik worden gemaakt van het 
instrumentarium van de praktijk voor paardengebitsbehandeling (hoofdlamp, speculum, motor, Big 
John, etc.)  

Het verdient voorkeur dat de cursist in de tweede en derde week zijn of haar eigen instrumentarium 
heeft aangeschaft. De geschatte kosten voor het basismateriaal zijn 5.500,- euro afhankelijk van de 
leverancier, gewenste kwaliteit en voorkeur. Advies door de Praktijk is hierbij vanzelfsprekend, maar 
deze kan niet zelf de benodigde spullen leveren. Hiervoor zijn de adressen bekend bij de praktijk. 
Mocht de cursist nog twijfels hebben over eigen aanschaf, kan er ook in de tweede en derde week 
het materiaal nog gehuurd worden voor 150,- euro per week.  

Het examengeld is 225,- euro. De cursist is niet verplicht om deel te nemen aan het examen. Indien 
de cursist wel deelneemt, dient het examengeld uiterlijk 2 weken voor de examendag te zijn 
overgemaakt te zijn op rekening van PEHA BV Oldenzaal .  

Cursist is na het behalen van zowel het theoretisch als praktijk examen toegestaan de naam van de 
Praktijk voor Paardengebitsbehandeling alswel de naam van Peter Helthuis als opleider te gebruiken.  

 

 

 



   
 

Algemene voorwaarden 

De cursist is ten tijde van de cursus minimaal 18 jaar. 

De cursist heeft geen speciale vooropleiding nodig. Een meer dan gemiddelde kennis van paarden en 
bekend in de omgang met paarden is wel bevorderlijk en noodzakelijk om een succes van de cursus 
te maken. 

De cursist dient een eigen WA  verzekering te hebben afgesloten. De Praktijk voor 
Paardengebitsbehandeling kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade, 
letstel of andere verwondingen aan de cursist, dan wel diens bezittingen,  opgelopen tijdens de 
cursus. 

Het is de cursist na het volgen van een deel, dan wel de volledige cursus niet toegestaan reclame met 
de naam Praktijk voor Paardengebitsbehandeling of Peter Helthuis  te maken, op straffe van 500 
Euro per keer,  tenzij het theorie en praktijk examen is gehaald.  

Restitutie van (een deel, afhankelijk van welk gedeelte nog had moeten volgen)  het cursusgeld bij 
uitval van de docent .  

Indien de cursist door ziekte of fysiek ongemak de cursus niet verder kan vervolgen, wordt 75% van 
het cursusgeld terugbetaald, zulks naar rato van het nog te volgen deel van de cursus, uitsluitend op 
vertoon van een officiële doktersverklaring.  

Het aantal deelnemers aan de cursus is maximaal 6. 

Bij het werken aan de proefpaarden, wordt er maximaal met 2 cursisten aan 1 paard gewerkt.  

De cursus dient volledig te worden doorlopen voordat examen gedaan kan worden. 

Tijdens de cursus zal er voor voldoende koffie en thee en de lunch worden gezorgd.  

Van de cursist wordt tijdens de cursus verwacht dat hij zich houdt aan algemeen beschaafde vormen 
van hygiëne, omgangsvormen naar anderen en de paarden. Verbaal geweld ten opzichte van paard 
of personen wordt niet getolereerd. De cursist wordt aangesproken op ongewenst gedrag en dient 
dit te wijzigen.  

Bij wangedrag van de cursist ten opzichte van paard, overige cursisten, eigenaren of docent kan de 
cursist verwijderd worden van de cursus. Er zal in dit geval geen restitutie van cursusgeld mogelijk 
zijn.  

 

 

 


