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HET RAPPORT.
Heilgymnastiek

en Massage.

Dit rapport is met toestemming van den Voorzitter Van den Gezondheidsraad overgenomen
de "Verslagen en Mededeelin ;en, betreffende de Volksgezondheid".

R..\PPORT,
onder dag teekening
van 15 Dec. 1931 aan den Minister
Arbeid, Handel en Nijverheid uitgebracht
door den Voorzitter
van den Gezondheidsraad.

'lUI

Bij schrijven van 20 November 193::>, No. 2583 H., Afd. V. verzocht Uwe Excellentie den Gezondheidsraad,
U van advies te dienen
over een verz.oek, dat het Nederlandsch
Genootschap
voor Heilgymnastlek en Massage tot U gericht had.
Het verzoek behelsde een Rijksgedelegeerde
aan te willen wijzen,
die de examens van het Genootschap bijwoont en de diploma's mede
onderteekent.
Ten einde een juist beeld. te krijgen omtrent den toestand
der
Heilgymnastiek
en Massage, vooral met het oog op de door het
Genootschap aangevoerde argumenten voor zijn verzoek, is door mij
eene Commissie uit den Gezondheidsraad
ingesteld ter bestudeering
van het vraagstuk.
Deze Commissie bestaat
uit de heeren
H. J. W. Droogleever
Fortuyn, R. N. M. Eijkel, V. Gravestein, M. Maurits, J. Th. Terburgh,
als leden
en J. van Assen,
J. F. L. van Breemen, D. Brocx,
~. W. Murk jansen, J. Meb ius en W. P. Nuyten als deskundigen,
terwijl ik zelf het voorzitterschap
op mij heb genomen.
In haar eerste vergadering, gehouden 2 April j.l. heeft de Commissie
de onderhavige
kwestie uitvoerig
besproken,
waarbij tenslotte
de
meerderheid tot de overtuiging kwam, dat de redenen, die het Genootschap tot het doen van bedoeld verzoek hadden gebracht, alleszins
werden gemotiveerd door de chaotische en voor de Volksgezondheid
ongewenschte
toestanden,
die er op het gebied der heilgymnastiek,
maar vooral op dat der massage bestaan. Het kwam echter bedoelde
meerderheid
voor, dat ook bij inwilliging van het door het Genootschap gedaan verwek, hoewel dit in zekeren zin eene verbetering zoude
beteekenen,
toch geenszins
eene doeltreffende
verandering
in de
toestanden
zou kunnen
optreden.
De opvatting
werd naar voren
gebracht, en vond steun bij de meeste leden, dat hetgeen nu door
het Genootschap
werd gevraagd slechts als een overgangsmaatregel
con worden beschouwd en de vertegenwoordiger
van het Genootschap
gaf dit toe. De meerderheid
der Commissie was van meening, dat
het aangewezen is, deze gelegenheid
aan te vatten ten einde eene
definitieve
regeling te ontwerpen.
ZO'J kwam het, dat, hoewel de
opdracht,
die Uwe Excellentie
aan den Gezondheidsraad
gegeven
had, slechts betrof het geven van een advies over het verwekschrift
van het boven bedoelde
Genootschap,
men, gezien het beloop
der besprekingen, een verdere strekking aan het werk der Commissie
meende te mogen geven, te meer daar ook de Directeur-Generaal
van
de Volksgezondhetd,
die de besprekingen
bijwoonde,
tegen dezen
gang van zaken geen bezwaar opperde. Aangezien nu het vraagstuk
een geheel ander aspect vertoonde, werd eene sub-commissie benoemd,
die eene studie van het onderwerp zoude maken en verslag aan de
Commissie zoude uitbrengen.
In deze Sub-commissie hadden zitting de heeren Brocx, Terburgh,
Mauritz. en Nuyten, de eerste als Voorzitter, terwijl de heer Minkema
er als Secretaris aan werd toegevoegd.
Twee der deskundigen,
de he eren Van Assen en Murk Jansen, de
chirurgische orthopaedie
vertegenwoordigende,
verdedigden het standpunt, dat er aan een zelfstandig korps heilgymnasten
geen behoefte
bestaat,
hoogstens
aan eenvoudig
opgeleide
masseurs,
waarbij zij
vooral het oog hadden op in deze richting opgeleide verplegers. en
verpleegsters.
Zij achten zelfs in zorgvuldig opgeleide heilgymnasten
een gevaar aanwezig, daar dezen te zelfstandig
gaan optreden
en
buiten de medici om patiënten in behandeling nemen, waarbij zij de
kennis missen om voldoende de gevolgen van de door hen toegepaste
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handgrepen
te controleeren.
Aangezien hun standpunt
niet met de
opvattingen
der overige leden strookte,
hebben
zij zich uit de
commissie terug getrokken.
Een argument
voor het door hen geopperde
bezwaar, dat ook
door de andere leden moest worden beaamd, is, dat een medicus,
die geen speciale studie van het vak heeft gemaakt, de zuivere
techniek der heilgymnastiek
en massage niet voldoende kan beoordeelen. Inderdaad
worden op de universiteit
de heilgymnastiek
en
massage niet onderwezen, maar terecht werd er ook op gewezen, dat
elke medicus, mocht hij al de techniek zelve niet kunnen beoordeelen,
toch wel het resultaat der behandeling kan controleeren, zeer zeker
in de steeds
veelvuldiger
wordende
gevallen, waarin bij interne
ziekten en zenuwaandoeningen
de ziekten ook met heilgymnastiek en
massage worden behandeld.
Indien de medicus practicus kan beschikken over goed opgeleide
krachten voor Heilgymnastiek en Massage, dan is dit voor hem een
groot gemak, daar hij hierdoor wordt ontheven van zeer tijdroovende
werkzaamheden.
Bovendien zal, wegens den meestal langen duur, de behandeling,
uitgevoerd door een medicus, voor de meeste patiënten te kostbaar
worden.
Het rapport der Sub-commissie werd in een vergadering der Cornmissie, die op 17 November 1931 is gehouden, besproken en heeft
den grond gevormd voor het rapport,
dat ik de eer heb Uwer
Excellentie hierbij aan te bieden.
Vooraf moge gaan een korte schets van de pogingen, die tot
nu toe in den loop der jaxenzijn
aangewend om in de opleiding
van de heilgymnasten
en masseurs eenige verbetering
te brengen
en om tot meerdere waardeering te komen.
In 1909 heeft het Genootschap getracht eene officieel te erkennen
vakschool op te richten. De Centrale Gezondheidsraad
bracht hierover een ongunstig advies uit. Vooral de specialisten-orthopaedisten
waren sterk tegen officieele erkenning gekant.
In 1913 werd door den Centralen Gezondheidsraad
wederom een
rapport
uitgebracht,
nu over het al of niet voldoende
zijn der
orthopaedische
hulp. De conclusie luidde o.m.:
"De Commissie is van meening, dat behoefte bestaat aan beroepsheilgymnasten en masseurs, die zich meer uitsluitend
met de praktische uitvoering
der geneeskundige
voorschriften
op dit speciale
gebied hebben vertrouwd
gemaakt en die ook ten behoeve van
gez,onden werkzaam zouden kunnen zijn. Regeeringsbemoeiïng
moet
in dezen noodzakelijk worden geacht."
W'el eene geheel andere conclusie dan in 1909, al werd ook eene
minderheidsnota
ingediend, die de nadere opleiding van verplegend
personeel in deze richting voldoende achtte.
In 1920 werd opnieuw eene poging gedaan, om het doel te bereiken, nu door middel van het Hoofdbestuur
van de Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst.
In de 72e Algemeene Vergadering
van de Maatschappij,
Juli 1920, werd de beslissing genomen, dat
eene Commissie van 3 leden van het Hoofdbestuur zitting zal nemen
in de examen-commissie van het Genootschap
en de diploma's zal
teekenen.
,In 1927 werd tegen dezen maatregel door enkele leden van het
Hoofdbestuur
bezwaar gemaakt, de toestand bleef echter bestendigd,
waaruit reeds eene zekere erkenning van medische zijde blijkt van
het goed recht der Heilgymnasten en Masseurs, bij hun streven naar
meer erkenning.
Bij gelegenheid
van het 40-jarig bestaan
van het Nederlandsch
Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage werd op het toen gehouden congres (October 1929) weder de wenschelijkheid
van Staatsbemoetïng naar voren gebracht en het gevolg er van is geweest
het zenden van het verzoekschrift,
dat tot het instellen
van de
Commissie uit den Gezondheidsraad
heeft aanleiding gegeven.
Ten einde zilch eene meening te kunnen vormen omtrent de opvattingen, die er buiten de Commissie in medische kringen omtrent
het vraagstuk bestaan, werd het oordeel ingewonnen van de heeren
!
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Prof. M. W. Woerdeman, onder-Voorzatter
van de examen-commissie
voor Lichaamsoefeningen
M_ 0., Dr. R. J. Harrenstein,
Secretaris
van de Med. Orthopaedische
Vereenigîng, Dr. ]. H. O. Reijs, specialist
in heilgymnastiek
en massage te 's Gravenhage, Dr. W. Mol, chirurgisch-orthopaedist
te Haarlem,
Dr. J. Lubsen, Directeur
van een
inrichting tot opleiding voor heilgymnastiek en massage, te Amsterdam,
en S. W. Praag, chirurg en orthopaedist te Utrecht.
De besprekingen
met deze heeren gingen hoofdzakelijk
over de
volgende vragen:
Ie, Wordt de heilgymnastiek en massage geacht te zijn een onderdeel
der geneeskunst?
Deze vraag werd door allen bevestigend beantwoord.
2e. Is een bepaalde stand van heilgymnasten
en masseurs noodig ?
Zonder uitzondering' werd een groep heilgymnasten
en masseurs
noodig geacht, zij het ook, dat somruigen het meer beschouwden
als een noodzakelijk kwaad, omdat nu eenmaal de medici, wat de
beoefening
aangaat,
als niet voldoende
deskundig
moeten worden
beschouwd. Betreurd
werd, dat op de unive.rsiteiten zoo goed als
geene gelegemheld wordt gegeven de heilgymnastiek
en massage te
leeren kennen en beoefenen.
3e. Is er behoefte aan eene speciale opleiding tot heilgymnast en
masseur?
Eene behoorlijke opleiding van den heilgymnast en masseur werd
noodzakelijk geacht. Wel bestond verschil van meerring over de tot
nu toe gevolgde manier van opleiding,
waarop later zal worden
teruggekomen.
In verband met deze vragen werden ook besproken
de klachten,
die van meerdere
kanten
geuit waren' over het te eigenmachtig
optreden van vele heilgymnasten
en masseurs en het zonder kennis
van den medicus onder behandeling nemen van zieken. Algemeen werd
de gebrekkige opleiding der artsen, wat betreft physische therapie,
die maakt, dat zij niet behoorlijk de heilgymnastiek
en massage
kunnen controleeren, voor het grootste deel hiervoor verantwoordelijk
gesteld. Zelfs indien het onderwijs in physische therapie aan de
universiteiten
verbeterd werd, hetgeen teer te wenschen ware, zoude
het nog teer lang duren voor in den geschetsten toestand verbetering
zou zijn opgetreden.
En dan nog blijft het gewenscht, dat de behandelende
medicus zal kunnen beschikken
over goed onderlegde
krachten, als hulp bij .de vaak zeer tijdroovende behandeling.
Men achtte eene wettelijke regeling, die vooral ook de bevoegdheden
der heilgymnasten
en masseurs zou regelen in elk geval gewenscht.
Hierbij zoude er de nadruk op moeten worden gelegd, dat behandeling
slechts op medische indicatie mag plaats hebben en onder contrêle
van de resultaten.
4e. Is het gewenscht
dat een Staats-examen
wordt ingevoerd en
dat de positie van de heilgymnasten en masseurs wettelijk wordt
geregeld?
Al waren de meenlngen over het nut van een Staats-examen
ook
verdeeld, toch werd er algemeen veel voor gevoeld, omdat dit ten
nauwste samenhangt met eene algemeen wettelijke regeling van het
geheele onderwerp.
Se. Is het wenschelijk om bepaalde eischen te stellen aan de candidaten
wat hunne algemeene
ontwikkeling
betreft?
Algemeen eens was men het er ook over, dat een zekere vooropleiding noodig is om met vrucht de opleiding te kunnen volgen.
Een einddiploma M. U. L. O.-B. of H. B. S. 3-jarige cursus werd
voldoende geacht.
Door deze uitspraken
van ter zake deskundigen
is de Commissie
versterkt in hare opvatting, dat eene wettelijke regeling zeer gewenscht
is. Bij het opmaken van eene dergelijke regeling dient het volgende
te worden overwogen.
De taak van den heilgymnast en masseur.
Het kan als vaststaande worden aangenomen, dat de taak van een
heilgymnast en masseur het uitoefenen
van een onderdeel
van de
Geneeskunst is. Eene uitspraak van den Hocgen Raad van 28 Nov.

H
1892 is in deze duidelijk genoeg; hierin staat toch, dat massage op te
vatten is als het uitoefenen
van de geneeskunst.
Het betrof een
gymnasftekleeraar,
die een patiënt na een beenbreuk
nabehandelde
met eenvoudige gymnastiek
en ter ondersteuning
met massage. Het
eerste werd geoorloofd geacht, de massage echter werd geacht buiten
zijn bevoegdheid
te liggen.
_
Iëeeds bij de beschrijving
van de taak van den heilgymnast
en
masseur, moet echter naar voren komen, dat de medici de opdracht
tot de behandeling
geven en deze wat hare resultaten
betreft,
controleeren.
In verband hiermede
werd voorgesteld
den naam Heilgymnastiek
te vervangen door Geneeskundige
Gymnastiek.
Aangezien echter de
naam Heilgymnastiek
te veel burgerrecht
heeft verkregen, werd van
verandering
afgezien.
Aangenomen werd om onder heilgymnastiek
te verstaan eene gymnastiek, die uitgevoerd
wordt met een therapeutisch
doel.
Het was moeilijker om eene definitie te geven van hetgeen onder
uitoefenen
der massage moet worden verstaan
in verband met de
heilgymnastiek.
In de laatste jaren toch wordt de massage veel meer
toegepast
dan vroeger, vooral door de groote uitbreiding
van de
sportbeoefening.
Het is algemeen
gebruikelijk
geworden,
dat spelleiders, trainers, en ook de beoefenaars
zelf onderling, veel massage
toepassen. Bovendien oefenen vele verpleegsters
en verplegers volgens
aanwijcîng en onder controle
van de medici eenvoudige
massagehandgrepen
uit en vooral ten plattelande,
waar geen heilgymnast
of masseur zäch kan vestigen, is de medicus in vele gevallen op
deze hulp aangewezen, daar behandeling
door hem zelf te veel tijd
zou vergen.
De opleiding tot heilgymnasf

en masseur.

Over de vooropleiding
en de etschen,
te stellen bij het begin
der opleiding, is reeds gesproken,
en de Commiss!e is het in deze
eens met de deskundigen,
die als rrrinimum-eisch
van algemeene
ontwikkeling
het einddiploma
B van een M. U. L. O. school of
van een H. B. S. 3-jarigen cursus verlangden.
Herhaaldelijk
geven zich ook reeds jongelui met eind-examen H.B.S.
5 en ook enkele candidaten
in de medicijnen voor het examen op.
Worden tot den cursus personen
toegelaten,
die geen voldoende
vooropleiding
hebben
genoten,
dan wordt _ hierin
op enkele der
opleidingsscholen
tegemoet gekomen door het geven van extra lessen
in scheikunde,
natuurkunde,
e.a, vakken. Toch blijkt het wel, dat
de meesten dan niet in staat zijn met voldoende vrucht de lessen te
blijven volgen en velen vallen dan ook af.
De opleiding zelf is, tot nu toe althans, voor de meesten een vervolg op de opleiding
voor het examen Lichaamsoefeningen
M. O.
De geheele opleiding duurt voor hen, die geen examen Lichaamsoefeningen
M. O. hebben
gedaan, 3 jaar. Het eerste jaar wordt
anatomie, physiologie, hygiëne en gymnastiek, voorzoover deze voor den
heilgymnast noodig is, onderwezen en aan het eind van deze voorbereiding
wordt een examen in deze vakken
afgenomen.
Daarna
volgt een eigenlijke vakstudie gedurende
11/2 jaar, waarin pathologie,
orthopaedie,
heilgymnastiek
en massage worden behandeld. Het eerste
gedeelte
van het examen, het theoretische
gedeelte,
wordt daarop
afgenomen.
Nu volgen nog 4-6 maanden
alleen aan de praktijk
gewijd. A,~n het einde hiervan volgt het praktisch
examen in de
techniek
van de heilgymnastiek
en de massage, het onderzoek
en
de behandeling
van gevallen en de verbandleer.
Omtrent
de opleiding
bestond
tusschen
de deskundigen
verschil.
van meening wat betreft
de behandeling
van de pathologie.
Enkele meenden,
dat men bij het onderwijs
in dit vak te ver
ging. Het gevolg hiervan zou züJn, dat men den candidaten
veel
schijngeleerdheid
bijbracht, waardoor het gevaar van !zichzelf te overschatten ontstaan kan. De neiging om te zelfstandig op te treden en
buiten de medici patiënten in behandeling
te nemen, 'Zou er door in
de hand worden gewerkt.
Hiertegenover
bepleitte
een der deskundigen,
Dr. J. Lubsen, juist
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wenschelijke van vrij veel lessen in cziekteleer, Volgens hem maakt
~-- de candidaten voorzichtig, daar zij geleerd hadden, hoe gèmakkelijk
eene onjuiste behandeling
kwaad kan doen, terwijl abnormale verschijnselen eerder door hen worden ontdekt, hetgeen dan aanleiding
~ft
tot het waarschuwen van de medici.
Bij de opleiding
tot heilgymnast-masseur
was het tot nu toe
~ruikelijk,
dat degenen, die het diploma Lichaamsoefeningen
M.O.
~aten,
vrijstelling genoten van het voorbereidend
examen. Enkele
leden waren er voor om geene vrijstellingen
meer te ver1eenen en
van allen, ongeacht de vooropleiding,
ook het deelnemen aan het
rbereidend
examen te verlangen. Deze opvatting werd nog versterkt toen een der geraadpleegde
deskundigen,
Prof. Woerdeman,
duidelijk maakte, dat de wijzen, waarop de anatomie aan de a.s.
-ymnasten en aan de a.s, heilgymnasten
en masseurs moet worden
~geven,
in vele opziichten
verschilden.
Voor de gymnsaten
kan
~ lstaan worden met eene topografische
behandeling
van de bewegings-organen en oppervlakkige behandeling van de overige organen.
Voor den heilgymnast en masseur echter is juist eene detail-studie
van de bloedvaten, zenuwen en spieren van groot gewicht. Ook het
steeds meer toepassen van massage bij interne aandoeningen maakt
•-oor deze groep eene uitgebreider
kennis der inwendige organen
aoodig, die voor den gymnast van minder beteekenis is.
Waar het er nu om gaat eene regeling te ontwerpen, die wettelijk
de positie en het examen voor de heilgymnasten en masseurs regelt,
2OOa1s die voor de gymnasten reeds door het middelbaar
examen
bestaat, is eene afzonderlijke
regeling gewenscht.
Bovendien waren enkele leden van meenlng, dat het verband, dat
er tot nu. toe bestaat tusschen de gymnastiek en de heilgymnastiek
en massage, doordat de opleidingen in elkaar loopen, in den vervolge
minder
groot meest
wo-rden, d.w.z, dat de uitoefening
van de
heilgymnastiek en de massage meer als eelfstandig beroep tot haar
recht diende te komen.
Er bestaat
nog een ander argument
voor het meer gescheiden
houden van beide opleidingen. De gymnast heeft bij zijne werkzaamheden te maken met normale ge.z!onde personen, de heilgymnast en
masseur met .z.iektelijke afwijkingen. Het gevaar bestaat, dat bij een
te sterk aan elkaar verbinden
van heide functies de gymnast de
neiging krijgt te veel heilgymnast te 2 ijn en de heilgymnast en masseur
te veel gymnast.
De Commissie is na rijp beraad dan ook van meerring, dat de
opleiding tot heilgymnast
en masseur. afgescheiden
van 'die voor
gym.nastiek dient te geschieden
met eigen voorbereidingsen vakexamens, en dat vrijstellingen zooals die tot nu toe aan de bezitters
van het diploma
voor Lichaamsoefening
M. O. werden verleend
bij het voorbereidingsexamen
niet meer dienen te worden gegeven.
Het examen, ,z'Ooals het nu wordt afgenomen,
is in 1895 door
het Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage ingesteld. Tot 1905
werd alleen aanteekening
gehouden van het afleggen der examens,
daarna werd ook een diploma uitgereikt.
l
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Rechten en plichten der heilgymnasten
en masseurs.
Door alle voorstanders
van eene wettelijke
regeling wordt als
een der grootste voordeelen aangegeven, dat het daardoor o.a. mogelijk
zal z'ijn, een einde te maken aan een der ernstigste
grieven, die
men van medische ·z[jde tegen de nu bestaande regeling heeft.
Vele medici klagen er over, dat de heilgymnasten en masseurs buiten
hun boekje gaan en eigenmachtig optreden. Boven is hierover reeds
meer gezegd en het is een feit, dat dit euvel vooral onder jongeren
in de laatste jaren eer toe- dan afneemt. Zoo wordt ook door zeer
velen bij hun huispraktijk
gebruik gemaakt van allerlei bestralingalampen en electrische apparaten. Hierdoor zijn weder klachten ontstaan
van de zijde der physio-therapeuten,
dat sommige heilgymnasten
en
masseurs zich steeds meer op hun terrein gaan begeven.
Een wettelijke regeling kan hieraan voor een groot gedeelte een
eind maken, al zal ook hier, zooals op elk gebied, geen eind kunnen
komen aan alle misbruiken.
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Er heerschen
ook vele misstanden,
waartegen de autoriteiten
nu
niet voldóende kunnen optreden. Bedoeld wordt o.a. het misbruik, .dat
x.g. massage- inrichtingen maken van den naam massage, door dien
als dekmantel te gebruiken voor minder eerbare praktijken. Op het
congres van het Genootschap
voor Heilgymnastiek
en Massage, in
October 1929 gehouden, zijn hierover uitvoerige mededeelingen
door
de zedenpolitie gedaan.
Slechts een wettelijke
regeling en bescherming
van het beroep
van masseur
kan deze misbruiken
zoo al niet geheel opheffen,
maar dan toch zeer sterk verminderen.
Het kwaad zelf, waar het
om gaat, lZ'al er niet door verminderen,
dat zal wel weder andere
wegen zoeken, maar er komt dan een einde aan de onverdiende
blaam, die door dergelijke praktijken op de uitoefening van massage
wordt geworpen.
Een ander euvel is het groote aantal totaal onbevoegden, dat aan
massage doet, vooral in de groote steden. Door schoonheidsinstituten,
door vele dames, die de Indische massage (pidjitten) toepassen, door
een aantal personen, met allerlei soort diploma's, die eigenlijk niet de
minste waarde hebben, wordt, hoogstens met eenige kennis van de
massagetechniek,
er maar op los gemas,seerd en lustig geadverteerd.
Ook medici dragen soms de heilgymnastische
en massagebehandeling op aan zulke onbevoegden, deels omdat zij onbekend zijn met
bestaande wantoestanden,
of wel omdat er in hunne omgeving geen
gediplomeerde
krachten te vinden zijn.
Waar reeds een der voornaamste
eischen bij een regeling der
heilgymnastiek
en massage is, dat alleen op medisch voorschrift
en onder medische contrêle wordt gemasseerd en wel door personen,
die een goede opleiding
hebben
genoten, zooveel te meer moet
worden
tegengegaan,
dat zulks door onbevoegden
zonder eenlge
controle wordt uitgeoefend.
Wettelijke regeling examen.
Gewenscht
is de instelling
van een wettelijk
geregeld
examen
voor heilgymnastiek en massage. Bedoeld examen kan op verschillende
manieren worden geregeld. Eene reeds bestaande regeling is die ter
bescherming van het diploma voor ziekenverpleging, waarmede punten
van overeenkomst zouden kunnen worden gevonden. Dat reeds vroeger
aan een soortgelijk verband is gedacht, kan blijken uit de volgende
passage van de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet tot
wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging,
Stbl.
1921, No: 702.
"Voor de bescherming
van het diploma voor Heilgymnastiek
en
Massage
is in dit wetsontwerp
geen plaats. Moet het tot eene
bescherming van dit diploma komen, dan zal daarvoor een speciale
regeling moeten worden gemaakt."
Er is toen blijkbaar aan de zaak, die hier besproken wordt, gedacht,
doch den tijd tot het nemen van maatregelen achtte men nog niet
gekomen.
De gedachte regeling komt in hoofdzaak neer op bescherming van
het diploma.
Waar het Rijk bij. de instelling van een wettelijk geregeld examen
ook waarborgen mag verlangen, dat de opleiding goed is geregeld,
ware te bepalen, dat deze opleiding heeft te geschieden bij inrichtingen, die hiertoe door den met de uitvoering van de Wet belasten
Minister zijn toegelaten.
Wat het afnemen van het examen zelf betreft, daarvoor kan men
een der volgende wegen volgen.
a. De examens worden afgenomen door de docenten van de op·.
leidingsinrichtingenzelf,
ten overstaan van een of meer gedele-'
geerden door het Rijk aan te wijzen.
Deze wijze wordt gevolgd bij de examens voor ziekenverpleging.
b. Het Rijk benoemt
een examencommissie,
die alle candidaten
examineert.
De examens voor tandarts,
apothekers-assistent
en
vroedvrouw z'ijn op deze wijze geregeld.
Het aantal examinandi bedraagt
ongeveer 70 per jaar. Deze zijn
opgeleid bij een 8-tal Instituten, die van 3 tot 20 leerlingen voor het
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examen opleiden. De regeling onder a. genoemd is daardoor minder
2ewenscht, tenzij de candidaten
van enkele kleinere Instituten
voor
het examen bijeen worden gevoegd.
De weg sub b. aangegeven is meer in overeenstemming
met hetgeen nu wordt voorgesteld.
Tot nu toe heeft het Genootschap voor Heilgymnastiek
en Massage
de examens geregeld. Deze wijze van examineeren
kan na het tot
stand komen van eene wettelijke regeling niet meer gevolgd worden,
ook al zoude de Regeering in de Commissie gedelegeerden
benoemen,
aangez'ien dan ook eventueel andere groepen heilgymnasten
en masseurs
ditzelfde
recht
zouden
kunnen
vragen,
hetgeen
allicht
tot
moeilijkheden
aanleiding
zoude geven.
De exameneischen,
alsmede de vorm van het diploma, dienen nog
nader te worden aangegeven.

Toelating.
Als heilgymnasten
en masseurs
worden
bevoegd
verklaard
die in Nederland
met goed gevolg een examen hebben afgelegd
bedoeld in de nader hiervoor te treffen regeling.

zij,
als

Bevoegdheid.
De heilgymnast
en masseur is bevoegd tot behandeling
met heilgymnastiek en massage bij de door een medicus aangegeven ziekten,
onder aanduiding van de in het bijzonder toe te passen behandelingamethode.
.
Het zelfstandig
in behandeling
nemen van patiënten,
alsmede het
zonder medische
controle gebruik maken van toestellen
voor licht
en electriciteit,
is hem verboden.

Wettelijke bescherming.
Het is gewenscht, dat de bevoegdheid,
die aldus wettelijk wordt
vastgesteld,
ook wordt beschermd,
waarvoor te bepalen ware, dat
alleen hij, die krachtens
de wet de bevoegdheid
heeft verkregen tot
uitoefening van de heilgymnastiek
en (of) de massage, zoo te zamen
als afzonderlijk,
als beroep, in het openbaar
mag aankondigen,
dat
hij de heilgymnastiek
en (of) massage uitoefent
en een titel mag
voeren, die hem als zoodanig bij het publiek aanwijst.
Een strafbepaling,
zooals voorkomt in art. 10 van de Wet tot
bescherming
van het diploma voor ziekenverpleging
van den 2den
Maart 1921, Stbl. 702 zooals deze wet is gewijzigd bij de Wet van
29 Januari
1925, Stbl. 308, ware mutatis
mutandis
hiermede
te
verbinden.
Registreerlng.
De krachtens wettelijke regeling verkregen diploma's' moeten, evenals
zulks vo-or de andere
groepen,
de vroedvrouwen
en apothekersassistenten
b.v., is bepaald, worden geregistreerd.
Alvorens de heilgymnastiek
en massage uit te oefenen doen de heilgymnasten
en
masseurs
hun diploma, viseeren door den met de handhaving
van
de wet belasten Inspecteur
van de Volksgezondheid.

Overgangsbepalingen.
Er zullen overgangsbepalingen
noodig zijn, aangezien degenen, die
tot nu toe de heilgymnastiek
en massage beoefenden, niet gedwongen
kunnen worden het in te stellen, Staatsexamen
af te leggen.
Er moet bp gewezen worden, dat voor bevoegdverklaring
dan .mede
aanstonds in aanmerking zouden komen zij, die in het bezit zijn van
een diploma, afgegeven door het Genootschap voor Heilgymnastiek
en
Massage, van verklaringen,
zooals die vóór 1905 werden afgegeven
of van bewijzen van met goed gevolg afgelegd examen te ontleenen
aan de verslagen van dit Genootschap,
alsmede eventueel
personen
die een diploma bezitten van een buitenlandsch
instituut.

