
Apparaat ten gebruike bij de behandeling
van Genu Val ga

Ter ondersteuning van de behandeling bij Genu Valga, wordt
door mij sedert eenigen tijd een toestelletje gebruikt, zooals boven-
staande foto aangeeft.

In de practijk mocht ik hiervan zeer gunstige resultaten
ondervinden en durf het voor genoemd doel collega's ten zeerste
aanbevelen.

Zooals men ziet, bestaat het uit een langwerpig vierkant houten
raam. In de opening loopen over een Y-as, welke over de geheele
lengte is voorzien van schroefdraad, twee houten blokjes, waarop
zijn bevestigd de gepolsterde, beweegbare bladen. Deze opstaande
bladen voegen zich naar den vorm del: onderbeenen.

Aan het eene uiteinde van de as, welker- uiteinde buiten het
raam aan de korte zijde uitsteekt, is een afneembare zwengel
bevestigd, om, daaraan draaiende, de opstaande bladen naar of
van elkander te bewegen. Boven op één der lange zijden is nog
een maatverdeeling aangebracht, om van eIken patiënt de ver-
kregen stand te kunnen aanteekenen.
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Elk stel bestaat uit 3 stuks. Groot, middelsoort en klein.
De afbeelding maakt eene beschrijving onnoodig.

Het toestel wordt als volgt door mij gebruikt.
Nadat de manueele behandeling is afgeloopen, passieve, actieve

oefeningen hebben plaats gehad, wordt pat. op de massagebank
geplaatst in den langzit. Het blok plaatst men nu tusschen de
kniegewrichten en zet het vast door den riem van de bank er
overheen vast te gespen. Op en neer bewegen der knieën is nu
niet meer mogelijk. Nu wordt het toestel aan de ondereinden der
been en aangebracht en wel zoodanig, dat de enkels en voetranden
tegen de binnenzijde van de opstaande bladen aanleunen.

Door nu aan den zwengel te draaien, bewegen de bladen
zich naar elkaar toe en ontstaat er een geleidelijke, zachte span-
ning in de kniegewrichten. Met eenige tusschenpoozen wordt
telkens weer een weinig aangedraaid, totdat pat. niet meer kan
velen. De nu verkregen stand wordt opgeteekend om bij eene
volgende behandeling te trachten iets verder te komen.

De tijdduur. waarin pat. in het toestel vertoeft, kan geleidelijk
uitgebreid worden. Al spoedig zijn patiënten aan de inwerking

.er van gewend. Een kwartier tot een half uur wordt goed uitge-
houden. Bij den aanvang! 5 à IO minuten.

Bij langeren duur kunnen patiënten den tijd doorbrengen met
lezen, handwerkje etc. Zie fig. 3, waar patiënt is ingesteld en
zit te lezen.

Nimmer sta ik toe, dat patiënten zelf aan het toestel draaien.
Om dit te voorkomen kan de zwengel worden afgenomen. Ook
ben ik er niet voor, het toestel thuis te laten gebruiken met het
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oog op eene verkeerde toepassing. Dus steeds onder eigen con-
trole. Rest mij nog te vermelden dat het toestel, geleidelijk door
mij ontworpen, in laatste instantie zeer netjes, uiterst soliede
en ook zeer billijk in prijs vervaardigd is door den heer A. HAR-
TEVELT, amanuensis aan de Gemeentelijke H. B. S. te Utrecht,
Hartingstraat 15bis.
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Met den wensch dat dit apparaat in veIer handen moge
komen en ook anderen er uitstekende resultaten mede mogen
verkrijgen, wil ik het hierbij laten met de mededeeling, dat ik
niet ongenegen ben op een der volgende Algemeene Vergaderingen
va.n het Genootschap het toestel te demonstreeren.

Utrecht, November 1909. G. SMITS.


