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Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 

• Al 25 jaar draagt de SGF de zorg over uw 
professionele erfgoed . 

• Zonder uw financieele steun kunnen we ons werk 
niet doen. 

• Kijk voor verdere informatie op onze website:  
 

www.sgfinfo.nl 
•                           



Medico-mechanische Gymnastiek 
 



“Als de inrichting van de praktijk anno 2006 
wordt vergeleken met die van een Zander- 

instituut rond 1900 is de gelijkenis opvallend.” 
                               Prof.dr R.A.B. Oostendorp 

                       Afscheidsrede Radboud universiteit 



Fysiotherapie 
Fysio-Fit 
Fysio-Fitness 
Fysio-active 
Fysio-plus 
Fysiosportief 
Medische Fitness 



Dr.Gustave G.V.Zander 

29-03-1835- - - - -17-06-1920 
Stockholm 



Indeling apparaten 
Actieve bewegingen           A. armen          A1 – A12 

                                          B. benen          B1 – B12  

                                          C. romp             C1 – C10 

                                          D. balans           D1 – D3 

Passieve bewegingen          E.  (stoom of  assistant)       E1 – E8 

Vibratie                              F.                               F1 – F2 

Kloppen/hakken               G.                                        G1 – G5 

Kneden                              H.                                        H1        
Srijken/wrijven                   J.                                       J1 – J6 

Passieve redressie               K.                                    K1 – K5 

Actieve redressie                L.                                       L1 – L7 

Meet-instrumenten                                3 apparaten 

 

 

 



Zander-instituut  te  Stockholm 



Erkende 

Zander- 
instituten 

in 

Nederland 



Erkende 

Zander- 

instituten 

 
Batavia 

Leiden ? 

Heerlen 

 



Zander-instituut 
Bezuidenhoutseweg 71 

Den Haag 



Zanderinstituut te Amsterdam 



De marktwerking deed ook zijn intrede omdat  

de kosten van investeringen en exploitatie hoog 

waren. 



Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek 
jaargang 1891            No.9 

“ De apparaten worden nauwkeurig naar Zanders voorschriften, 
elegant en zeer solide gemaakt.  Het is niet te verwonderen, dat 
in onzen tijd van speculeeren, velen gevonden worden, die ook 
deze apparaten vervaardigen en volgens hunne schreeuwende 
prospectussen ze beter afleveren en ook minder kostbaar.  
Zander waarschuwt daar tegen. 
Echter de prijs uit de Stockholmer fabriek bedraagt met vracht 
en inkomende rechten voor 53 stukken  16000 DM, terwijl voor 
21 apparaten uit een fabriek te Berlijn 17770 DM betaald moet 
worden !  

 Wacht u dus voor namaak !   “                      
 



Bestuur van het “Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek 
in Nederland”. 

De heren E. Minkman, J.H. Reijs en H. van Kreel 



Groningen 
februari 1894 

opening 1e Zander instituut in Nederland 



Locatie Zander Instituut Arnhem. 
Arnhemsche courant bij opening 

“De ligging van het Zander Instituut is zo gunstig 

mogelijk, omdat juist voor het gebouw de tram 

van paarden verwisselt, wat zooveel oponthoud 

geeft, dat de zwakste patiënt, die in de wachtkamer 

op den uitkijk zit, zich zonder overhaasting naar de 

tram kan begeven.” 

 



Investering Groningen 

Het geheele gebouw met toestellen enz. heeft  

Fl. 40.000 gekost ,terwijl aan de toestellen alleen een 
kapitaaltje van fl. 12.000 is besteed. 
 

Huidige bedragen  512.725 euro en 156.000 euro. 

 

Latere instituten moesten , bij een consortium in 
Amsterdam, een volmacht tot aankoop bij Göransson 
verkrijgen. Kosten 4000 tot 10.000 gulden, afhankelijk 
van de stad. 
                                                                  



Meetinstrumenten 





Passieve redressie bovenste 

kromming WK 



“Toestel voor redressement van de 

lenden-culminatie” 



“Redressement der borst en lende torsie 

met hoofd in een Glisson’sche Schwebe” 



Actieve redressie, door optrekken met 

de handen wordt scheeve zit bewerkt 
 



Versterken rug musculatuur 



Scoliose apparaten 



Voor en achterwaarts bewegen van 

het bekken 



L 6 en L 12 



Rompbuigen voorover 
 



Rompstrekken in stand 



Instructies bij C5 



Rompbuigen zijwaarts 

 



Rompdraaien met bekken-fixatie 



Draaien van het bekken met gefixeerde 

romp 



 
actieve strekking van heup en kniegewricht 

 
 



B4 



Heupstrekken 



Instructies B2 



abductie en adductie benen in zit 



B5A 



Aanvoeren der gebogen benen, toe te 

passen bij haemorrhoiden en stijf  

heupgewricht 



Velocipede trappen 











Instructie A1 



Buigen van de armen in staande houding 



Strekken van de armen in staande houding 



 
Afvoeren der 

armen 



Armdraaien 



A8a 



Het buigen  van den voorarm op den 

bovenarm 



A9 



Kniebuigen en strekken 



Voetrollen 



B 12  
Voetrollen 



Aandrijving der apparaten 

Beschrijving “instituut Groningen” 

 

“In het onderhuis of  kelder staat een gasmotor 
van 3 paardenkrachten, systeem Otto, dat die 
verschillende toestellen in de zaal in beweging 
brengt. Deze motor verwerkt weinig gas, kost in 
het gebruik niet veel, smeert zich zelf, terwijl een 
waterstraaltje aanhoudend den cylinder koel 
houdt.” 
  
 



Schokkingen in den rijzit 





“2 rollen werken vereend op den buik in 

 en kunnen naar willekeur een kleineren 

 of  grooteren cirkel beschrijven.”  



 “Een groote rol met tandrad, bekleed met 

leer wrijft, in zeer korten tijd de voeten warm 

en bevordert de circulatie”. 



wrijving van armen en benen 



Borstverwijding. Een prachtig maar erg 

groot toestel, dat 1700 mark kost. 





Borst en lichaamshakking 
 



Schokkingen (staande of  zittende) 





Reclame folder 




