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Aan de
Leden der Eerste en Tweede Kamer der Staten-Oeneraal.

De ondergeteekenden, resp, Voorzitter en Secretaris van 't oerfootschap voor '!reilgymnastiek en Massage (goedgekeurd
bij Kon. Besl. v;n
,
,

9 Febr. 1890) zijn zoo vrij Uwe welwillende aandacht eell oogellbJik te
verzoeken voor de achterstaande Memorie van Toelichting, gevoegd bij
eell adres aall H. M. de Konillgin, illllOudende eell verzoek om e.1i.1l
jaarlijksch

subsidie ten behoeve eener op te richten Vaksc1lOol voor

Heilgymllastiek en Massage.
De vraag Ilaar goede heilgymnastische hulp neemt met dell dag toe.
Nog veel sneller Ileemt 't aantal masseurs' en masseuses toe.
De meeste dezer hebben echter in 't geheel geene of een alleszins
ollvoldoende voorbereidillg gehad, vooral veroorzaakt door 't feit, dat
Ilaar de meening van adressanten op ollveralltwoordelijke wijze zoo door
medici als anderen tegen betaling van een veelalniet onbelangrijk b~drag
diploma's worden afgegeven, welke dan dienst doen als mlddel om
veelal zonder voorkellilis van de betrokken medici op 't publiek te
experimenteeren.
Door een en ander is een bedenkelijke toestand ontstaan, waarbij
eenerzijds maar al te vaak tevergeefs naar goede hUlp wordt G.lI1gezien,
terwijl anderzijd~ 't publiek, ziende de averechtsche resultaten van hen,
aan wie 't zich zonder kellnis van zaken heeft, moeten toevertrouwen,
gedupeerd als 't is door schoonschijnende diploma's of waardelooze
,~

:I:

getuigschriften" ten onrechte deze onvoldoende en vaak nadeeligegevolgen
aan de heilgymllastiek ell massage cils systeem gaat wijten.
Inderdaad beteikent de toestand van thans een gevaar voor 't publiek
en een rulne voor 't vak.

//r;g

Alteen door een goede opleidingsschool, als door 't Genootschap
bedoeld, uitgaande van particulieren, met waarborgen voor den Staat
van de deugdelijkheid der uitgereikte diploma's en met de verplichting
der gediplomeerden zich ten opzichte van 't publiek en de medici op
't juiste standpunt
zoowel

te stelten, kan op de beste en goedkoopste wijze

de positie van den heilgymnast-masseur

als de vaktoestand

geregeld worden.
Door 't stich ten van een leerstoel aan de een of andere academie zou
slechts zeer onvoldoende in de behoefte aan technisch goede krachten
kunnen worden voorzien, terwijl 't oprichten van een Rijksschool, zooals
elders geschied is, allicht te kostbaar zou zijn.
Zij het ondergeteekenden vergund op bovenstaande gronden Uwe
ernstige aandacht te vragen vaor de breedere uiteenzetting hunner denkbeelden in nevensgaande Memarie van Toelichting.
Een eminent volksbelang zou daardaar gebaat zijn.
Van Uwe Hoagedelgestrengen de dienstwillige dienaren:
J. v. ESSEN,

Voorzitter.

W. JANSEN J.Hz., Secretaris.
Bilderdijkstraat 147, Den Haag.

Memorie ~ ~ ~
van Toelichting.
De Heiigymnastiek
en :,tIassage hebben zich in korten
ci_~deen beiangrijke piaats veroverd in de reeks del' genees_lethoden.
In verband
hiermede
is ook 't getai harer beoefenaars
s erk toegenomen.
\Varen aanvankelijk
de gewone gymnastiekonderwijzers
de meest aangewezen personen om afwijkingen in de iichaamshouding te behandelen, doordat de heiigymnastiek en massage
ook spoedig op verschillende andere ziektetoestanden
werden
oegepast,
dooroat
de snel in omvang toenemende
vakiiteratuur steeds meer studie en de zich ontwikkeiende techniek
steeds meer oefening eischte, heeft zich uit de gymnastiek
onderwijzers
een groep personen
gevormd,
die zich in 't
bijzonder op de uitoe[ening van Heiigymnastiek
en Massage
toelegden.
Deze groep richtte 't Genootschap
voor Heiigymnastiek
en Massage op. In 1895 stelde dit Genootschap
op advies
en onder medewerking
van verschillende
bekende medici
een exam en in, in de verwachting,
dat de Staat deze taak
spoedig overnemen zOU.
am tot dit examen te kunnen worden toegelaten werd
de Aide voor Gymnastiek M. G. geeischt en was een daarop
yoigende studie van minstens 2 jaren noodig. De gesiaagden
verbonden zich als leden van 't Genootschap
volgens art. 17
del' Statuten
niet andel'S dan op advies van een medicLls
Heiigymnastiek
en Massage toe te passen.
De ontstentenis
van eene wettelijke regeiing deed echter
veien in 't land omzien naar een gemakkelijker
weg dan

dien van 't Genootschap
am tot de uitoefening van Heilg)'mstiek en Massage te komen.
En zoo is nu een toestand ontstaan, waarbij ons land
overstroomd
wordt door een aantal masseurs en masseuses,
die Of elke voorbereiding hebben ontbeerd Of door 't bijwonen
van een cursus van eenige weken of hoogstens eenige maanden, zich een diploma kochten, waarmede gewapend zij nu
veelal geheel zelfstandig op 't publiek experimenteeren.
Dienstmeisjes,
die op advies (!) van een huisarts haar
mevrouw eens moesten bestrijken, badknechts, die een handdoek wisten te hanteeren, schoen makers, die wel eens een
verhooging
in schoenen
had den gemaakt,
coiffeurs, die
"wrijven" geleerd hadden, doordat ze zooveel dames 't haar
gewasschen hadden, weduwen, die zonder middel van bestaan
waren, likdoornsnijders
en corsetmaaksters,
ze gingen zich nls
masseurs en masseuses "vestigen",
namen de heilgymnastiek
natuurlijk in den koop toe, en open den nu op hun beUl't
weer de gelegenheid
0111 b.v.
in 6 weken "opgeleid"
te
worden "in massage".
In Den Haag alleen zijn ongeveer
honderd
zulke "vaklieden"
en zoo is de toestand allengs
tot een risee geworden.
Daar nu voor ieder vak noodig is, dat degene, die 't
uitoefent,
er de bekwaamheid
toe bezitte en dit te meer
naarmate
de slechte uitoeiening voor de gezondheid gevaar
oplevert, zooals dit in zoo hooge mate bij de Heilgymnastiek
en Massage 't geval is, behoett
het geen betoog, dat het
totale gemis aan alles, wat theorie en praktijk dezer vakken
betreft, zulke menschen tot gevaarlijke individuen stem pelt,
tegen wie en 't publiek, en de bekwame vakman en 't yak
zelf, dat ze tot een kwakzal versmetier
verlagen
en alle
vertrouwen ontrooven, beschermd moeten worden.
't Genootschap
meent als voornaamsten maatregel daartoe
de oprichting eener goede vakschool te moeten bevorderen.
Hiervoor is geen wijziging noodig in de thans vigeerende
wetgeving. Immers, waar deze therapeutische
agentia op elk
speciaalgebied
der medische wetenschap
thans aanwending

vinden, is 't naar de meening van 't Genootsehap
ganseh Onmogelijk, dat eenig persoon,
wie ook, in alle gevallen beoordeelen kan, of en in welke mate ze geindieeerd zijn.
De beoordeeling
van ieder geval is de roeping der versehillende speeiaal-artsen elk voor zieh en de toepassing op hun
aanwijzing en onder hun controle kan alleen gesehieden door
den teehnieus.
De school zal uitsluitend
ten doel hebben
techniseh
bekwame
menschen
te vormen en staat dus in
geen verband met de medisehe wetgeving.
Dat het optreden van goede teehniei in dit yak n :::>odzakelijk is, moge nog uit het volgende blijken.
In het request, dat door 't Genootsehap aan den Voorzitter
der Staatscommissie
tot reorganisatie
van 't onderwijs gericht
is, om aan te dringen op een Staatsexamen voor Heilgymnastiek en Massage, wordt o.m. ongeveer 't volgende gezegd:
"Men zou kunnen beweren,
dat de instelling van een
zoodanig
examen
overbodig schijnt, daar de artsen als bevoegde heilgymnasten
kunnen worden aangemerkt,
en inderdaad geeft het artsexamen de bevoegdheid de Heilgymnastiek
en Massage uit te oefenen, doeh de arbeid van den arts vooral
in de grootere
bevolkingscentra,
leidt er toe, dat hij niet
alleen de bereiding zijner chemisehe geneesmiddelen
aan een
daartoe bevoegde
moet overgeven, doch nog veel meer, dat
hij de toepassing
van mechanische
middelen,
eischende
meer tijd en de hem veelal ontbrekende
bijzondere kennis
en technische
vaardigheid
voor elk door hem aangegeven
geval opdraagt
aan iemand, die zich deze tot zijn bijzondere
taak heeft gesteld. Reeds thans is dit dan oak regel.
Ware nu de zienswijze, dat de arts de aangewezen persoon
is, om de Heilgymnastiek
en Massage toe te passen, de
juiste, dan zou de studie vaor deze vakken ap de artsstudie
moeten volgen, want bij de voorbereiding tot het artsexamen
worden de vakken van den heilgymnast
niet of slechts
terloops
aangeroerd.
Tegelijk met zijn andere
studie zou
hij zich eehter niet in deze kunnen bekwamen, daar de student
reeJ:; met welk (J'iei bJ-.:n i:;.

Het verplicht
stellen
van de studie voor arts is voor
den heilgymnast
echter niet alleen onnoodig doch veelszins
ongewenscht
o.m. om de volgende
redenen.
le.
De opleiding
voor be ide beroepen
loopt geheel
uiteen, zooals een vergelijking
del' vakken doet zien:

Natllurkunde.
Org. en anorg.

scheikunde.

Zoologie.
Botanie
Anatomie.
Physiologie.
Histologie.
Pharmacognosie.
Embryologie.
Algem. pathologie
Interne Geneeskunde
. Pharmacodynamie.
Bacteriologie
en Hygiene.
Chirurgie.
Verloskunde.
Gynaecologie.
Diagnostiek V. interne patienten.
" chirllrgische
"
" gynaecol.
" psychiatrische"
(oogheelkunde)

Enkele begrippen
physiologie.

met het oog op

Anatomie.
Physiologie.

Bewegingsleer
en haar toepassing.
Theorie der Gymnastiek.
" Heilgymnastiek.
Massage.
Praktijk
" Gymnastiek.
Heilgymnastiek.
Massage.

Waar bij uitzondering
de vakken samenvallen,
verschilt
de aard en de om yang der staf toch zoo, dat beide opleidingen
wel absoluut onvergelijkbaar
genoemd
moeten worden.
2e. De opleiding
voor beide vakken moet gescheiden
blijven, opdat
de heilgymnast
niet met een overmaat
van
oonoodige
kennis worde
overladen
en daardoor
praktisch
ongeoefend
blijve. 'vVant de praktische
ontwikkeling
moet op
jongen leeftijd beginnen, omdat op later leeftijd de geoefendheid van 't lichaam
nooit meer tot die hoogte opgevoerd
kan worden,
die de heilgymnast
bereiken
moet, opdat hij
zich volkomen bewust warde van den invloed en de werking
v:tn elke op te geven beweging, en opdat hij de noodzakelijke
training en Ausdauer
bekome, die de praktijk eischt.
Oak is alleen de jeugdige leeftijd geschikt tot het verwerven van die handvaardigheid,
die "manuel-training,"
die voor
dit vak tot den hoogsten
graad moet ontwikkeld
worden.
3e. Is de artsstudie
ongewenscht,
omdat die veel te
lang een zuiver zich tot het verzamelen van kennis bepalende
is, dan dat er mannen door gevormd zouden kunnen worden,
met liefde voor een handenarbeid,
die dagelijks dezelfde is,
die daardoor
zijn wetenschappelijk
interesse
verliest en toch
toewijding,
nooit verflauwende
ambitie en lichamelijke
Ausdauer, in een woord den ganschen mensch eischt.
Zelfs zij, die niettegenstaande
de vele daaraan verbonden
moeilijkheden,
zich als arts tot specialist voor Heilgymnastiek en Massage hebben bekwaamd,
laten als regel 't \Verk
doen door hun assistenten-heilgymnasten,
wert volgens 't voorgaande in den aard del' studie ligt opgesloten.
4e. Zou het te kart aan heilgymnastische
hulp niet
alleen spoedig gevoeld worden, maar zou dIe hulp oak alleen
voor een klein deel van 't publiek bereikbaar
worden. Doch
de dage.lijks vermeerderende
behoefte aan heilgymnastische
hulp maakt het noodzakelijk,
dat ze ook bereikbaar
zij voor
de breede onderste lagen der maatschappij.
Deze zou echter
geheel
ontbreken,
als voor de studie voor Heilgymnastiek
een tijd van minstens 8 jaren vereischt werd.

Dil.ar 't echter in den aard der zaak zelf ligt, dat voor
deze vakken steeds een te kort aan medisch-bevoegden
zal
blijven niettegenstaande
de vele pogingen
der Maatsch.
tot bevordering
del' Geneeskunde
is het getal medici, die
zich als specialisten
vestigen,
in de laatste 12 jaren niet
noemenswaard
toegenomen
- wordt door velen, ook door
de medici,
een aparte
opleiding
voor Heilgymnast
noodzakelijk geach~.
Hoewel
dus de arts nit den aard van zijn opleiding en
zijn arbeid
de aangewezen
man is, om voor elk bijzonder
geval de bijzondere therapie voor te schrijven, is hij inderdaad
niet geschikt
en kan dat ook niet zijn om de mechanische
middelen der heilgymnastiek
praktisch toe te passen.
Of schoon
nit het vorenstaande
reeds voldoende
blijkt,
dat de opleiding
der a s. heilgymnasten
moeilijk op de
universiteit
geschieden
kan, meent het Genootschap
er toch
op te moeten
wijzen, dat vroeger
op zulk een opleiding
door medici is aangedrongen.
De
algemeene
l1leening
echter
is ook in l1ledische
!<ringen, dat een uni'Jersitaire
opleiding voor heilgyl1lnasten
niet noodig, zelfs onl1logelijk is.
De Maatschappij
tot bevordering
der Geneeskunde
sprak
dit reeds uit, toen ze met groote meerderheid
(94 stemmen
tegen 13) op haar jaarvergadering
in 1898 het voorstel van
Amsterdam
aannam,
hetwelk
in afwijking
van een ander
voorstel,
dat op universitaire
opleiding
aandrong,
luidde:
"Verbetering
van de gelegenheid
vaor oefening en onderwijs
in orthopaedische
therapie,
bewegingsleer,
geneeskunctige
gymnastiek
en massage
(samengevoegd
in 't woord mechanotherapie)
is wenschelijk". Reeds toen begroette prof. KOlnEWEG
dit voorstel
met ingenomenheid,
omdat hij geen kans zag
't ofllcieele onderwijs in orthopaedie
te verbeteren en betoogde
Prot
STOKVIS,
dat onderwijs
in de menigvuldige
speciale
vakken niet kan worden opgenomen
in den academischen
leergang en drong Dr. SIKKEL er opaan, dat op de een or andere
wijze 't peil del' heilgymnasten
moest worden verhoogd.

Ook door de Vereen. voor physische therapie en hygiene
werd reeds in Juli 1904 met algemeene
stemmen
een motie
a'ingenomen,
waarin
o.m. de tegenwoordige
toestand
der
heilgymnasten
wordt afgekeurd,
nadat Dr. GERARD
MILO
uitgesproken
had, dat een universitaire
opleiding
door hem
niet noodzakelijk
werd geacht en Dr. nE NIF:T (privaat-docent
in physische
therapie) het bestaan van geoefende
masseursniet-ll1edici onvermijdelijk
no em de.
Ook verschillende
andere medici hebben meermalen
in
de pers in denzelfden
geest zich uitgelaten.
Zoo schreef
"Medicus",
de feuilletonschrijver
van de Nieuwe Rotterd. o.m. :
"De praktijk mag hier niet gering geacht worden: wanneer de methode
eennFlal aangewezen
is, is het voor een
goed resultaat noodzakelijk,
dat de uitvoering- aanbekwame.
geoefende
handen toevertrouwd
worde.
Het is niet voldoende,
dat een patient geknepen
of gewreven wordt: de wijze waarop dit geschiedt,
kan zeer ",eel
bijdragen tot het gelukken of mislukken
der behandeling.
De techniek stelt ook haar eischen en wel eischen van
anderen
aard dan die, welke van wetenschappelijk
oogpunt
gesteld
worden
en daaruit
is te verklaren,
dat er slechts
zeer weinig personen
zijn, die in beide opzichten aan aile
eischen
kunnen
voldoen
en dat men naast de bevoegde
artsen,
die evenwel
de technische
vaardigheid
missen, de
onbevoegde
masseurs
heef[ gekregen"
enz. en wijst dan
vervolgens
op de ergerlijke toestanden
van thans.
En de speciaalarts
J. v. BRIDrEN, directeur van 't Instituut
voor physische Therapie
te Amsterdam,
schrijft o.m.
"De heilhymnasten
nemen tegenwoordig
een plaats in,
waar zij voorloopig
niet gemist kunnen worden.
Indien hun thans deze werkkring ontnomen werd, zouden
wij voor het groote praktische
bezwaar komen te staan, dat
de patienten
de noodige
hulp eenvoudig
niet konden verkrijgen. Want
de zeer weinige
medici-specialisten,
die in
enkele groote
steden
zitten, zijn da<lrtoe niet in staat. Dat
dit aantal in korten tijd zoo zou vergrooten,
dat voldoende

hulp aanwezig
zou zijn, acht ik zeer onwaarschijnlijk
en
bovendien
niet gewenscht,
'Want ik zou de zelfstandigheid
der heilgymnasten
volstrekt niet zoovee1 verminderd
willen
zien, als door enkele medici gewenscht
wordt.
De heilgymnast-masseur
kan ons bij de behandeling
der
patienten
zeer goede
diensten bewijzen, al verricht hij zijn
werk niet onder voortdurend
en direct toezicht
van den
medicus,
Wel acht ik vaststelling
der indicatie
door een
deskundig medicus noodzakelijk,
maar de uitvoering
der bewegingen,
technische
handgrepen
enz. kan ook zonder een
constante
contra Ie zeer goed verricht worden door iemand,
die de universitaire
opleiding der medici mist" enz.
En de Nederl.
Orthopaedische
Vereeniging
schrijft in
haar circulaire
van Februari
j,1., waarin ze alle medici te
hulp roept om gezamentlijk
een einde te maken aan de
bedroevende
toestanden
op heilgymnastisch
gebied:
"vVij
zijn te zeer doordrongen
van de waarheid,
dat vele medici
voor dit tijdroovend
onderdee1 der geneeskllnde,
tijdroovend
vooral
bij de toepassing
eener zaakkllndige
therapie
den
bijstand van goed ondrrlegde helprrs, voorloopig
althans niet
kunnen ontberen."
En zoo zouden wij kunnen voortgaan,
daar bijna wekelijks in de pers artikelen verschijnen,
waarin over de huidige
toestanden
wordt geklaagd
en op betere wordt aangedrongen,
Een gelegenheid
tot vorming van deze, maar al 't geen
wij reeds zeiden niet slechts "voorloopig"
doch voortdurend
meer noodige
"goed
onderlegde
helpers",
bestaat
in ons
land niet. Wel is waar bestaan er enkele, door den een of
anderen
arts in 't leven geroepen,
curSUS'ien, waar voor een
bepaalde
som in korten
tijd een diploma of getlligschrift
verkregen
kan worden, doch niet alleen zijn deze gelegenheden,
daar zij een zoo gehee1 onvoldoende
opleiding geven, voor
't publiek
als gevaarlijke
instellingen
te stempelen,
doch ze
baren aan hen, die zelf of wier kinderen in goed vertrouwen
er de dupe van worden
niets dan ontnuchterende
teleurstelling.

Het lichaam,
dat uit den aard van zijn werkkring
wel
in de eerste plaats
bevoegd
is in dezen te oordeelen
en
van ervaring spreken kan, 't Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, kan dit getuigen. De administratrice
schrijft in Nov.
1907 o.m.:
"Dat ze in haar formulieren
niet meer die opleidingsgelegenheden
willen vermelden,
welke in een onmogeIijk
korten tijd, eenige maanden of een half jaar of iets dergelijks
opleiding
beloven.
Hiervan
hebben
we reeds zoo dikwijls
narigheid
ervaren
en vernomen
van teleurgestelde
ouders,
die hun kinderen aan zulke halfheden gestuurd
had den , dat
we in 't vervolg, waar we slechts kunnen, trachten te vermijden, dat zulke opleidingsgelegenheden
in onze formulieren
enz. worden
opgenomen".
En de directrice
Mej. ]UNGIUS,
schrijit in 't Maandschrift
voor Heiigymnastiek
en J\tIassage
(jaargang
1907 No. 12) over die "klaarstoomerij"
in. een
paar maanden :
"vVij hebben
te veel droeve ervaringen
opgedaan
aangaande
"snelle"
klaarmakerij,
dan dat wij die in de hand
zouden mogen werl,en.
De
na korte opleiding
"gediplomeerden"
komen
al
spoedig
bedrogen
uit, moeten
achterstaan
bij flink onderlegden, hun "beroepsleven"
wordt een waar sukkelen om den
broode, een plaag voor haar zelve en hare familie" enz.
Zij, die zich inderdaad
willen bekwamen tot "goed onderlegde helper.," der medici, gaan eerst de akte voor gymnastiek M. O. halen, trachten vervolgens
op de een of andere
wijze lessen te krijgen, doch zijn in den regel aangewezen
op 't buitenland.
In Duitschland
is deze opleiding voor
ongeveer
10 jaren mogelijk gemaakt aan de z.g. Rijks-Massage.
school en andere
inrichtingen
te Berlijn, in Zweden reeds
ruim een halve eeuw aan 't Centraal-Instituut
en andere
rijksinrichtingen,
ook in andere landen is in deze de toestand
beter dan hier.
Sedert
vele
jaren
vonden
de z.g. Zweedsche
Heilgymnasten
111
vele
landen
een
dankbaar
arbeidsveld.

Steeds
meer treden
op hun voorbeeld
ook andere buitenlanders op. Geen enkel eenigszins belangrijk bevolkingscentrum,
ook in ons land, of ze vinden er een meer of min rijk bestaan.
Een goede
opleidingsschool
zill dit werk in eigen land
ilan eigen landskinderen
ten deel laten komen, doch ook vel'
buiten onze grenzen menig Nederlander
een bestaansmiddel
verzekeren
en den Nederlandschen
naam hoog doen houden.
Daar de toepassing
del' Heilgymnasti,ek
en Massage een
yak is, dat buiten
den gewonen
arbeids-kring
del' medici
ligt, spreekt het van zelf, dat van hunne zijde, otschoon ze
kla1rblijkelijk
allen betere opleiding
in deze voorstaan,
geen
pogingen zijn aangewend
om een opleidingsschool
te stichten.
De drang daartoe is in de eerste plaats gevoeld in de kringen
del' heilgymnasten
'zelven, die de vaktoestanden
kennen.
En nu meent het Genootschap
om aile bovengenoemde
redenen,
dat het hoog tijd wordt, door de stichting eener
nationale
school ook in de toekomst
in de dagelijks toenemende
behoefte
aan
goede
heilgymnastische
hulp te
voorzien en tot verbetering
del' thans bestaande jammerlijke
vaktoestanden
mede te werken.
Omdat
bij deze stichting geen enkel persoonlijk
belang
van eenig Genootschapslid
is betrokken,
behoeft het geen
betoog,
dat het streven
van 't Genootschap
uitsluitend
gericht is op de bevordering
van een groat nationaal belang.
Het Genootschap
stelt zich voor, dat de school een
drie-jarigen
cursus onwat, waarbij in de volgende vakken 't
daarachter
staand getal uren per week wordt les gegeven.

LEERJAREN.
Anatomie
Physiologie
Hygiene . .
Praktijk der Gymnastiek .
Theorie "
Bewegingsleer

I
631
431

II

2

I

663
3

432

III

7

Pathologie . . . .
Theorie der Heilgymnastiek
" Massage . .
Praktijk der Heilgymastiek .
Praktijk der Massage
Orthopaedie
Verbandleer enz.
Behandeling van toestellen

2
3
3

6 minstens.
6
2

1e leerjaar : leer der beenderen, gewrichten, spieren
en banden.
2e leerjaar:
leer der bloedvaten,
zenuwen, ingewanden, enz.
3e leerjaar:
anatomie
van 't bad (prof. ZAAIJER) ;
de leerling moet elk ding, bloedvat,
zenuw, pees
enz. op elk persoon
leeren
aanwijzen
of door
tasten opzoeken.
PHYSIOLOGIE:
1e leerjaar:
ademhaling,
bloedsomloop.
spijsvertering, huidlVerking.
2e leerjaar:
stofwisseling,
spier- en zenuwwerking.
3e leerjaar:
phys. del' lichaamsbewegingen.
1e leerjaar:
algem. hygiene;
hygiene
en van 't ziekbed.
2e leerjaar:
hygiene der gymnastiek.
PRAK.lIJK DER GYMN.:
1e leerjaar:
2e leerjaar:
3e leerjaar:
massage.

der school

vrije oef., Zweedsche
Gymnastiek.
idem en gedupliceerde
gymnastiek.
uitbreiding
en training
voor de

BEWEGING'iLEER

:

le leerjaar:
de mechanica toegepast op de spierwerking: algem. bewegingsleer.
2e leerjaar:
bUzondere bewegingsleer,
toepassing
in de gymnastiek
3e leerjaar:
toepassing in de heilgymnastiek.
PATHOLOGIE

:

2e leerjaar:
algemeene begrippen.
3e leerjdar: pathologie van enkele heilgymnastisch
te behandelen
ziekten.
THEORIE

DER

HEILGYMNASTIEK

:

le leerjaar: proportieleer
en algemeen overzicht.
2e en 3e leerjaar:
theOl'ie der afzonderlijke
ziektebeelden.
THEORIE

DER

MASSAGE:

le leerjaar:
algem. overzieht.
2e en 3e leerjaar:
bijzondere
PRAKTIJK

DER

HEILGYMNASTIEK

2e leerjaar:
3e leerjaar:
ORTHOPAEDIE

op de leerlingen
op patienten.

onderling.

algem. overzieht.
bijzondere gevallen.

:

Aanleggen
apparaten.
BEHANDELING

~IASSAGE:

:

2e leerjaar:
3e leerjaar:
VERBANDLEER

EN

toepas'iing
toepassing

toepassingen.

VAN

van

verbanden,

iets

over

orthop.

TOESTELLEN:

BehandeIing
van toestellen
enkele begrippen
omtrer:t
apparaten bij de physisehe

in de heilgymnastiek,
de behandeling
van
therapie.

Als leerlingen kunnen worden aangenomen
zij, die den
leeftijd van 18 jaren bereikt hebben, die geneeskundig
goedgekeurd
zijn, en die voldaan
hebben
aan de eischen van
een toelatingsexamen,
welke ongeveer
gelijk gesteld zullen
worden aan die van 't eindexamen
van een Hoogere Burgerschool met 3-jarigen
cursus.
Zij, die in 't bezit van zoo'n
diploma
of een daarmede
ge1ijk te stellen zijn, kunnen van
het toelatingsexamen
worden vrijgesteld.
Het onderwijs
wordt gegeven
door doktoren,
heilgymnasten en gymnastiekonderwijzers.
Bij 't eindexamen,
dat zoo ll10gelijk worde afgelegd
voor een c0mmissie
door 't Rijk benoemd,
verbinoen
de
geslaagden
zich niet anders
dan op aanwijzing
van een
medicus de Heilgymnastiek
en Massage Ie zullen toepassen.

UITGAVEN:

Rijkssubsidie
Provinciaal
subsidie
Oemeente subsidie
Oenootschapsbijdrage
Schoolgelden.
. .

f
. -

.

5500.1500.2000.500.2000.-

Onderhoud en huur van
school
en gymnastieklokaal
. . .
Leermiddelen.
. .
Materialen.
. . .
Vuur, licht, water.
Assurantien
Kantoorbehoeften,
drukwerk
Schoolbehoeften
Concierge
. . .
Salaris directeur
.
Salaris gymnastiek onderwijzers
a f 50.per wekelijks lesuur
voor mannelijke
en
vrouwelijke
leerlingcn 30 X f 50.Overige men a f 80.per
wekel.
lesuur
71 X f 80.Onvoorzien

f 1500.200.50.- 200.25.- lCO.- 100.- 300.- 1500.-

- 5680.- 345.f 11500.-

Va or de eerste inrichtillg

der school

ameublement
direkteurskamer
"
portierskamer
schoolbanken
in drie lokalen
tafels en stoelen
drie losse borden
vijf gasornamenten
zes kachels
negen gordijnen.
..
. . . . . . . .
honderd zestig vierkante Meter linoleum en kleeden
linnengoed.
. . . . .
schoonmaakbehoeften
drie kasten voor berging
twee massagebanken
. .
staven en stokken.
. .
twee Kopfschweben
...
een Zweedsch gymnastiek-toestel
kapstokken
enz.
vloermatten
onvoorzien.
.

400.150.750.60.- 135.- 100.90.45.- 430- 150.40.- 120.803.20.- 200.30~20.- 124.-

-

f 3000.-

LESSEN IN DE PATHOLOGIE
VOOR DE LEERLINGEN
VOOR HEILGYMNASTIEK

DER VAKSCHOOL
EN MASSAGE

GEVEN DOOR DR. CH. BLES.
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