Cursus gebitsverzorging algemeen
Doel: Het opleiden van een cursist tot een volwaardig gebitsverzorger, welke 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 3 praktijkdagen.
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.

Inhoud cursus
Elke cursusweek begint met 1 theorie dag gevolgd door 3 praktijkdagen waarbij de cursist zelfstandig
behandelingen uitvoert op proefpaarden.

Examen
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktijkgedeelte. Deelname is facultatief. Cursist is na het
behalen van zowel het theoretisch als praktijk examen toegestaan de naam van de Praktijk voor
Paardengebitsbehandeling als wel de naam van Peter Helthuis als opleider te gebruiken.
Aanbevolen literatuur :
1.

Lehrbuch der Zahnheilkunde beim Pferd Carsten Vogt, 2011, uitgeverij Schaue , Stuttgart,
Duitsland
2. Zahnheilkunde in der Pferdepraxis ISBN 3-87706-592-9

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,
letsel 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 terug betaald, zulks naar rato van het nog te volgen deel van de cursus uitsluitend op
vertoon van een officiële doktersverklaring.
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.

Gebruik Instrumentarium
Gedurende de eerste week kan gebruik worden gemaakt van het instrumentarium van de praktijk.
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 5500 euro,-. Advies door de
Praktijk is hierbij vanzelfsprekend, maar deze kan niet zelf de benodigde spullen leveren. 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.

