
In elk ziekenhuis een heilgymnast-masseur I
Een maatschappelijke eisch!

Na een' kleine operatie te hebben ondergaan, heeft het verblijf van
eenige dagen in een ziekenhuis mij overtuigd van het feit, dat niet
alleen het persoonlijk belang van patiënten, maar de geheele samenleving
(vertegenwoordigd door Rijksverzekeringsbank, Ziekteverzekering, Zieken-
fondsen, enz.), gediend zou zijn door de dagelijksche werkzaamheid
van een heilgymnast-masseur in elk ziekenhuis van eenigen omvang.
Verkorting van verpleegtijd en verblijf in het ziekenhuis, worden nage-

streefd door bovengen. belanghebbenden niet alleen na een ongeval, maar
eveneens na herstel van verschillende langdurige ziekten, die tot gevolg
hebben een meer of minder lang tijdperk van reconvalescentie, welk tijdperk
korter duurt, naarmate men er in slaagt, de patiënten eerder geschikt te
maken voor hun maatschappelijken arbeid. In Duitschland wordt de
'Izieken -gyrnnastiek" gepropageerd.
Ik maakte kennis met 8 patiënten, van wie drie mij voor heilgym-

nastiek en massage-behandeling in aanmerking lieten komen.
No. 1, ·een patiënt, die een enkel gebroken had en reeds 14 wek n

verpleegd. was; de breuk was voorspoedig genezen, maar het loop en ginfl
nog gebrekking. door pijn en stijfheid.
No. 2, een patiënt, met gewrichtsrheuma, die reeds 5 maanden r-

pleegel was en eenige uren per dag op was.
No. 3,' een patiënt, met een contractuur van het kniegewricht; hij

dezen patiënt werd dagelijks plm. 10 minuten een rekking tocg past doo,
een verpleger; ik weet niet of door tijdige doelmatige behanel lin!ol, cl'"
contractuur te voorkomen zou zijn geweest.
Meer patiënten heb ik niet geobserveerd; ik ovcrw g crhtvr, ti Ii,

wanneer op elk 8-tal patiënten er drie zouden zijn flan L wijzcu. VUil'
wie heilgymnastische hulp noodzakelijk of gcw ns hl is ('11 ('('" V("lw,1 jll~'
van verpleegtijd zou zijn te bereiken, dan is in ('('" "1,'I(('IIIIIt! v (11 ,
middelde grootte een h ilf.t ml1,ISI'-mIlHHI'UI' ,WItI'" ft"I'll IIvl'l'hl1dllll,,'lti
Zijn salaris zal ('('" 1"IIli k zijn v.rn til' 111'111111% dit, 'iJll v, "
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Collega's, die ervaring hebben van het werk in ziekenhuizen, zullen

misschien gaarne hun denkbeelden ontvouwen en de zaak in helderder
licht zetten.

Het komt mij voor, dat ons Genootschap propaganda kan maken en
daartoe den steun vragen van de Mij. tot bev. der Geneeskunde, daar de
geneesheeren, vooral de chirurgen, zeker gaarne van de hulp van een
heilgymnast-masseur zullen gebruik maken. Onnoodig acht. ik het, te
stipuleeren, dat onze bedoeling niet is, een zelfstandig optredend collega;
maar een, die slechts heeft te handelen, na en op voorschrift van den
medicus.

Zeist, Maart 1934. J. C. EIJKMAN.
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De heitçvmnast-maseeur in bet ziekenhuis,
door W. P. NUl]TEN.

Ik ken geen prettiger en boven-
dien nuttiger werkkring als heil-
gymnast-masseur in een ziekenhuis.
Natuurlijk zullen ook hier ver-
schillende factoren een rol kunnen
spelen, doch hierop wil ik thans
niet verder ingaan. Ik wil slechts
vertellen van eigen ervaringen en
hieruit zal zeker mijn bovenstaande
ontboezeming blijken.
Toen ik vijftien jaar geleden

mijn intrede in de Zanderafdeling
van het Sint Elisabeth's Gasthuis
te Haarlem deed, had ik reeds
een veeljarige praktijk achter de
rug. Geenszins met de bedoeling
van eigen verheerlijking durf ik
toch te zeggen, dat ik steeds goede

C 11 N.. L.... drni . waardering voor mijn werk had
o ega uijtcn "IJ zjjn a mmrstra tie. ondervonden. Zowel in inrichtingen,

waar ik als assistent of Leider
werkzaam was geweest als in de particuliere praktijk, was men over
mij voldaan en had ik gunstige resultaten bereikt. Het was dus niet een
"erlangen naar een werkkring, dat mij deed besluiten de betrekking in
het ziekenhuis aan te nemen. Ook lag de oorzaak niet in een aan-
merkelijke financiële promotie, doch, laat ik het gerust bekennen, de
positie van gemeentelijk ambtenaar met het daaraan verbonden pensioen,
lokte mij aan. '
In de aanvang viel het ook niet mee. Tot nu toe was ik ger",enP'

geweest aan een verwend publiek uit hogere kringen en de samenwerking
met de medici was van zeer vertrouwelijke aard. Vele heilgymnasten-
maSS{óUTSkennen uit de praktijk deze toestanden.
Hoe ~ehed anders was dat in het ziekenhuis. Allereerst de kennismaking

met de assistenten, die reeds geruime tijd zonder leiding hun werk
verricht hadden en dus niet bijster verheugd waren over mijn korrist.
Vervolgens het eerste onderhoud met het hoofd van de afdeling, die
verschillende instructies met mij besprak en de' kennismaking met de
overige doktoren. die ik allen als chefs had te beschouwen en die mij
opdrachten hadden te geven. Verder de komst van verschillende patiënten,
die op vast" tijden kwamen, hun behandelingen ontvingen en heengingen.
Zietdaar enig" impressies, die mij de verzekering gaven, dat ik thans een
ambtenaarsleven was begonnen met de daaraan verbonden bekende sleur.
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Dit ging zo enige tijd voort en
geleidelijk kwamen er enige licht-
punten. Al spoedig begon ik te mer-
ken, dat eventuele bezoeken van den
directeur of van andere medici niet
steeds de bedoeling hadden van: con-
tróle ; zoals men in een zodanige
posi t.e zo spoedig denkt, doch veeleer
van belangstelling getuigden. Natuur-
lijk werden hierbij de nodige op-
drachten en aanwijzingen gegeven
en dan bleek dikwijls hierbij, dat
medici van massage en :heilgymnastiek
zo weinig weten. Wie nu echter
meent, dat wij zulke gelegenheden
aan moeten grijpen om onze kennis
te luchter. en den arts te tonen, dat
wij geheel andere inzichten hebben
over de werking der massage en heil-
gymnastiek, vergist zich ten zeerste.
Hier moeten we zeer bescheiden te
werk gaan en onze volle aandacht besteden aan de aanwijzmgen, die
verstrekt worden. Na enige jaren komt vanzelf de waarder ing voor
het werk van den heilgymnast-masseur, vooropgesteld dat hij zijn vak
verstaat, en dan groeit geleidelijk de prettige samenwerking met de
doktoren.

Wanneer nu de heilgymnast-masseur zich deze samenwerking weet
waardig te tonen en nooit tot al te grote vertrouwelijke omgang overgaat,
dan zal zijn positie hem zeer veel voldoening geven en hem veel waar-
dering ten deel vallen. Men behoede zich echter in een gasthuis steeds,
zich met de doktoren op één lijn te stellen.

Ook met de dames-assistenten ging het boven verwachting zeer' goed.
Doordat een vroeger particulier geëxploiteerd Zanderinstituut was over-
genomen, waren er drie geheel onbevoegde assistenten. Geleidelijk aan is
deze toestand verdwenen; één bereikte de pensioengerechtigde leeftijd,
één werd invalide en de derde heeft zich met mijn medewerking voor
het Genootschapsdiploma bekwaamd en is daarna vertrokken. Alhoewel we
tegenwoordig een dergelijke toestand wel niet meer zullen aantreffen,
achtte ik de vermelding hiervan toch wenselijk. Misschien kan er nog
lering uit getrokken worden.

Daarna werden gediplomeerde heilgymnasten-masseuses benoemd en met
haar heb ik steeds 'een prettige samenwerking verkregen door, onder
stipte handhaving van mijn positie als leider, een collegiale omgang te
onderhouden.

En nu de patiënten. Bijna bij het aandoenlijke af is steeds de dank-

221

Een kijkje in de Zanderzaal
het Sint Elisabeth's Gasthuis.

van

Verschillende
patiënten aan het
werk i11 de 1-11'01',
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goed mogelijk cc bchundclvu. 1>1".\\'
mensen, die vroeg,," 11111111'111 11'
dikwijls door hun hu iSHI'ld I11l'l een
middeltje tevreden moesren wor
den gesteld, maar hun kluchcc»
behielden en thans door een lkj.!c-
Iijke behandeling wcrkcl ijk vcrl ich-
ting van hun pijnen vcrkrijgc».
weten niet, hoe ze hun erkente-
lijkheid zullen tonen. Patiënten, die
tengevolge van een ongeval een
verstuiking, luxatie of fractuur
hebben bekomen en trots de beste

L " . 1e Ii chirurgische behandeling, niet vol-
ercer met assistenten en er mgen. k h 11" 1 kkiomen erste en, ZIJn zo ge u - g,

als ze door een nabehandeling hun klachten en stijfheid zien verminderen,
Orthopaedische gevallen verlopen meer malen veel gunstiger en in kortere tijd
dooreen goede behandeling. Neurologische aancLoeningeneil chronisch ge-
wrichtsrhcumatisme zijn meermalen gunstige gevallen voor een behandeling
met massage .eri oefentherapie.
En dan te bedenken, dat vroeger voor deze ongelukkigen dergelijke hulp

niet tc verkrijgen was. Kunt U geloven, dat zodoende elke dag de grootste
voldoening schenkt?
Nu moet ook nog vermeld worden, dat vanwege directie: en regenten

van het gasthuis veel voor verbetering van onze afdeling is gedaan en dat
in de loop der jaren verschillende apparaten voor de physische therapie
voor ons beschikbaar zijn gestoeld; o.a. apparaten voor diathermie en korte-
golftherapie. viercellenbad. wisselbaden; toestellen voor bestraling en ver-
warming, zoals hoogtezon, sollux- en infrarodelampen. hete Iuchtkastcn, enz.
Hieruit blijkt de wenselijkheid, dat de heilgymnast-masseur kennis heeft

van de bediening van apparaten en toestellen voor physische therapie.
Wanneer men dan nog weet, dat wij van een eenvoudige behuizing

in een barak naar een speciaal daarvoor gebouwde prachtige gymnastiek-
zaal en drie mooie massagekamers zijn verhuisd, dan zal men begrijpen,
dat thans in het St. Elisabeth's Gasthuis te Haarlem een goed geoutilleerde
afdeling voor. physische therapie aanwezig is, die dagelijks op volle
kracht werkt.
Hierdoor kunnen vele patiënten van de geneeskundige afdeling, hetzij op

de ziekenzalen, hetzij op de massage- of heilgymnastische afdeling behandeld
worden, doch zeker is het van groot belang voor de chirurgische a fdeling,

Een wei' ernstige
patiënt met

chronisch ge-
wrichtsrheuma,
die weer na
maandenlange
bedrust aan het
lopen wordt
gebracht.
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Een patiënt aan
het oefenen.

Het hoofd van de gynaecologische afdeling maakt dankbaar gebruik
voor hare patiënten van deze hulp en vooral diathermieen korte golf-
therapie wordt veel door haar voorgeschreven, terwijl op de kraam-afdeling
ge.regdd door de kraamvrouwen gymnastische oefeningen worden toe-
gepast. Wijlen Prof. van Rooy heeft deze gymnastiek reeds sterk aan-
bevolen en op het Derde Internationale Congres te Stuttgart is de
algemene toepassing hiervan een gebiedende eis genoemd.

Tenslotte wordt ook meermalen \'001' patiëntjes van de kinderafdeling
onze hulp ingeroepen, waarbij ademhalingsgymnasriek en massage in het
warme bad op de voorgrond treden.

Al deze behandelingen zijn geheel kostdoos voor de 3e klas patiënten,
terwijl zij voor de Le en 2e klasse in rekening gebracht worden.

Ook de hoofden van de verschillende poliklinieken combineren vaak
hun behandelingen met physisch-therapeutische toepassingen, met massage
of heilgymnastiek of geven patiënten aan onze afdeling over.

Consult bij
Dr. Mol.

Het contact met de doktoren buiten het gasthuis wordt. onderhouden
door het hoofd van de afdeling, Dr. W. Mol, die vier maal per wede
spreekuur houdt en waarheen de medici uit de stad en de omliggende
gemeenten hun patiënten zenden, wanneer zij voor dezen behandeling eisen,
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ziekenfonds zijn. kunnen zich vervoegen bij de gcmccnrcliikc J.lcl1cCHktllllllfW
dienst, die dan de behandeling geheel of gedeeltelijk bcennld. ',Odlili.

behalve voor de 3e klas patiënten uit het zieltenhuis, voor ullc oVI,'I'jfll:
patiënten betaling: g.eschi.edt.

Op deze rnanier is het dus voor iedereen mogelijk, wanneer men
behandeling nodig heeft, deze te verkrijgen, terwijl de fina.nciring VlII1

de afdeling gewaarborgd is. Dit laatste wordt ook nog bevorderd, doordat
ook meer gegoeden van de afdeling gebruik maken, die naar hun aan-
slag in de inkomsten- en vermogensbelasting in de 3e, 2e of Le klas
worden gerangschikt. .

Zodoende worden dag-elijks een groot aantal patiënten met alle mo-
gelijke aandoeningen ·en afwijkingen behandeld en dan voor het grootste
gedeelte uit kringen, die anders deze hulp zouden moeten ontberen.
Daarbij te kunnen bedenken, dat onze afdeling dan geen of weirug
financiële offers van het gasthuis vraagt, is toch ook van groot : belang,
terwijl er nog rekening mede dient te worden gehouden, dat grote
sociaal occonomische voordelen .worden verkregen, doordat werklieden
en huisvrouwen weder in staat gesteld worden te voidoen aan de eisen,

die de maatschappij aan hen stelt.
Ook is het voor ons vak een

groot belang, dat door de welwil-
lendheid van de directie aan be-
ginnende collegae en gevorderde leer-
lingen de ,gdeg.enheid geboden wordt,
practische ervaringen op te doen in
de heilgvmnastische- en massage-be-
handeling van allerlei ziekren en aan-
doeningen : te meer omdat hieraan
in ons land groot gebrek bestaat.

Op grond van al hetgeen ik hier-
veren heb. medegedeeld, zal men toch
met mij instemmen, dat een afdeling
\'001' physische therapie aan een zie-
kenhuis een pracht-instelling is en

-c , dat het onbegrijpelijk is, dat niet
alle ziekenhuizen er toe overgaan
,een dergelijke instelling in het leven

Leerlingen aan het werk. te roeperi
In het Deoember-numrner van jaar-

gang 1931' van ons Tijdschrift heeft de heer Steenhuis. administrateuren
oeccnoom van ons .ziekenhuis in een .artik,el uiteengezet, dat het oeconomisch
zeer goed mogelijk is, voor elk ziekenhuis een zodanige afdeling op te
richten. Thans heb ik g.etracht U uit de praktijk aan te tonen, hoeveel
nut een dergelijke inrichting afwerpt,

1::1 Haarlem is dit dan ook reeds zeer goed begrepen, want aan drie
van de vier ziekenhuizen is een dergelijke afdeling aanwezig, terwijl
men in een van de omliggende gcmeenten ook reeds een zodanige inrichting
gesticht heeft

Hieruit blijkt dus ten duidelijkste, dat in dit opzicht Haarlem aan
de spits staat.

Ik hoop, dat men spoedig algemeen de mogelijkheid en het nut hier-
van zal inzien en dat spoedig aan meerdere ziekenhuizen afdelingen voor
massage, heilgymnastiek en physi sche therapie zullen worden opgericht.

Mijn collega's wil ik toeroepen, alles in 't werk te stellen een positie
als heilgymnast-masseur aan een ziekenhuis te verwerven; ik hen er van
overtuigd dat ook. gij spoedig even enthousiast zult zijn als ik en dat ge
met de grootste voldoening Uw werk zult verrichten.
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door J. STEENHUIS, Administrateur
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Sedert de toepassing van de electrischc str 111 In dil'!) I vlill ti,
medische wetenschap, heeft zich voor dit wond I'JUI nOllll"'VI\I'~tll 111,·1
een arbeidsveld geopend, dat enkele tientallen jat' 11 git! 11 111'( 1I10f1I'1lil
geacht werd.
Als warmtebron, als lichtbron en als bewegingsbr n k mn '11 wil dl'

electrische stroom reeds langer en hebben reeds op alt dU\I1t!' W'il\l'
geprofiteerd van de. zegerungen der electriciteit. Korter is cl 1 ,,'!ud',
waarin de electrische stroom als galvanische en als Iaradisch SlI' 111 In
dienst der pathologie aangewend wordt.
De electrische stroom wordt echter ook aangewend voor licht 11 warm '.

baden, als branders voor hoogtezonnen en solluxlampen en reeds ulg '.
meen is thans het gebruik van electrische stroom voor diathermiebehaudcliru
en di! therapie met kor te- en ultra-korte-golf toestellen.
Röntgendiagnostiek en -therapie, hartdiagnostiek, enz., zij allen dank 11

hun nooit gedachte toepassing en opbloei aan de electriciteit. Electricitert
verschaft krachtbronnen voor de motoren van massage- en spieroefeninga-
apparaten van Zander e.a.
\Ve zouden deze voorbeelden nog met vele kunnen aanvullen .. Het

bovenstaande is echter voldoende, om aan te tonen, dat de zegetocht
der electriciteit zijn plaats heeft veroverd in de medische wereld .en
daar een ommekeer van betekenis heeft teweeg gebracht.
Sedert de moderne opvattingen inzake de therapie door middel van

de electriciteit zijn zegetocht is begonnen, tot heil der lijdende meIJ:S~
heid is er heel wat veranderd. Met oude, minder doelmatige behandelinga-
vormen is finaal gebroken.
De lange tijd op inzicht, waarneming en ervaring gebaseerde indicaties,

hebbe 1. plaats gemaakt voor gedocumenteerde diagnoses. Vooral de rönt-
genologie en de electrocardiografie hebben veel er toe bijgedragen, dat
er een nauwkeurig onderzoek kan worden ingesteld naar de juiste diagnose
op grond waarvan een juiste therapie kan worden toegepast. .
Als gevolg hiervan, hebben zich langzamerhand geheel andere inzichten

baan gebroken en er is geen ziekenhuis meer denkbaar, dat niet een
goed geoutilleerde röntgenafdeling met schitterende toestellen voor diagnos-
tiek en therapie bezit. Ook de toepassing van de electrocardiografie
vindt steeds meer algemeen aanwending. Zelfs tal van artsen hebben hun
eigen electr o-rnedische apparaten.
Overal wordt gestreefd naar modernisering. Alles wordt gedaan om

het menselijk lijden met de meest moderne hulpmiddelen te verzachten:
of afdoende genezing te brengen. Alles wordt er op ingesteld, om de
ziekenhuizen meer te doen beantwoorden aan hun doel en ze te rnaken
tot drager,' del medische cultuur.
Hiertoe behoort een modern ingerichte operatieafdeling met de meest

ingenieuze operatietafels, toestellen en instrumenten. Aethernarcose en
lachgasinhalatie strijden om de voorrang en - last but not least -
zorgt een staf van medici' en verplegenden voor een doelmatige behandeling
en verzorging.
Tor een moderne inrichting behoort ook een, naar de eisen des tijds

ingericht, laboratorium voor bacteriologisch en chemisch physiologisch onder-
zoek en morphologisch bloedonderwek en verder een onderzoekapparaat
voor basaalmetabolisme en voor alle technische hulpmiddelen, die in een
modern ziekenhuis slechts denkbaar zijn. ,
Hiertoe behoort een goed geschoolde en bekwame verp\.egings~en econo-

misch a dienst meteen staf van toegeweide medewerkers onder deskundige leiding.
Ook behoort hiertoe een afdeling, die in tal van ziekeninrichtingen helaas

nog. ontbreekt. n.1. een inrichting voor physische therapie met een afdeling
voor massage en heilgymnastiek, met hoogtezonnen, solluxlampen, cellen-
baden, darmbaden, diathermietoestellen, ultra-korte-golf toestellen, toestellen
voor infra-rcode stralen, enz., enz. .
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IIlldl\ldl'l-I " 111 1111 '11 I1IQd'l'n z1 k nhuis, ontbreekt?
I~ 111'1 1\111111I 111111I HOll1mig ziekenhuisbesturen weerhoudt,

\111dl'l f\I'11111'Illd,,1 "11 d IIOOt!Ropi twat bescheid schaal - in te richten?
W le ÜI' \1'1~II VI'IlIIH b irrcft, kan men zich zulks niet voorstellen, na

lil h 'I'I! n 111ti I1I[t'Ol n en in de vakpers ten gunste van de physische
'(hcrnpi , WUO!'I' c ok behoort de heilgymnastiek en massage, geschreven
i~ door tal van Professoren en doktoren met wereldvermaardheid, we
no .mcn slechts namen als Schliephage, Bier, Bach, v. Breemen, Thedering,
Borosini,
Immers, het hoogste streven behoort toch te zijn een patiënt alles te

'even, wat zijn herstel kan bevorderen en hem kan teruggeven aan de
maatschappij, aan zijn werk, aan zijn gezin, kortom aan het leven. Dit
geldt niet alleen voor tal van zieken, maar ook voor hen, die door een
verkecrs- of bedrijfsongeval getroffen zijn.
De oorzaak, dat bij tal van inrichtingen een goed geoutilleerde afdeling

voor physische therapie ontbreekt, moet dan ook hierin gelegen zijn,
dat het financieel bezwaar domineert en wel in zulk een sterke mate,
dat men er dikwijls zo goed als geheel van afziet.
O.i. behoeven de financiën echter geen overwegend bezwaar te zijn.

Ook op bescheiden voet opgezet, kan er reeds heel wat' in die richting
bereikt worden. waarbij voor uitbouw al naar gelang van de behoefte
- de deur kan open blijven. '
Gezien de schitterende resultaten, die door toepassing der physische

therapie worden bereikt (meer bevoegde autoriteiten hebben zulks her-
haaldelijk aangetoond hier en elders), moet elk streven om te komen
tot een algemene toepassing er van, met beide handen worden aan-
gegrepen en moet alles in het werk worden gesteld, dat de physische
therapie niet wordt verwaarloosd of stiefmoederlijk wordt georganiseerd of
toegepast. Steeds mlè~r moet de leuze worden: "Elk ziekenhuis zijn eigen
afdelinq VOOI physische therapie".
Doel van dit artikel is, aan te tonen, dat met betrekkelijk geringe

kosten op dit gebied reeds veel kan worden bereikt.

W,e hopen dit in het volgende aan te tonen.
In elk ziekenhuis is wel een ruimte te vinden van, laat ik zeggen

8 x 10 meter, b.v. een kleine zaal, een grote vergaderkamer. die uit-
sluitend 's avonds zo nu en dan eens wordt gebruikt. Wanneer we
dan nog hebben een, klein kabinetje, dat als wachtkamertje dienst kan
doen, dan zijn we met onze afdeling klaar. De ruimte is dan geen
vraagstuk meer. Wanneer er echter geen beschikbare ruimte is, is een
kleine uitbouw om andere redenen wellicht reeds noodzakelijk -
met een kleine wijziging wel zo te projecteren, dat er een "afdeling
voor physische therapie" kan worden ondergebracht. Waar een wil is,
is een weg.
Hiertoe is voldoende een gebouwtje, onmiddellijk grenzende aan het

bestaand" gebouwencomplex, liefst zo dicht mogelijk bij een bestaande
ingang en bij een lift. Het eerste is gemakkelijk voor patiënten van buiten,
die in voertuigen of invalidewagentjes de inrichting moeten bereiken en
het tweede is practisch met het oog op patiënten binnenshuis, wanneer
mC'1 hoogbouw heeft. Waar mogelijk, kan men de afdeling voor physische
therapie met of zonder gymnastiekzaal het beste, dáár onderbrengen, waar
deze gelijkvloers kan worden ondergebracht.
Eerst komen we in een ruimte, waarin rechts van de hoofdingang, die

toegang geeft tot .cn portaal of kleine hal, een wachtkamer is en
links twee kleedkamert] s, n privaat met wasgelegenheid en een garderobe zijn.
De eigenlijke zaal, dool' en tochtdeur gescheiden van het portaal, is

langwerpig en zo rnog lijl, In t ramen aan beide zijden. Behalve de
ingang, is er een cl ur valluit de wachtkamer en zijn er voorts aan
de andere kant dri d 111'11 vanuit le kleedkamers en de garderobe.
Voer wachtkamer n me m n 11 ruimte van plm. 4 x 4 m. De kleed-

kamertjes behoeven st hts I I in t zijn. De garderobe, rondom voorzien
van mantelhaken. iets gt'ot 'I'. i) mllBStl~ zaal neme men minstens 8 x 10 m
groot. Alles te voorzi n vnn ·1 '1'1'11'1j{IIH 11 water en centrale verwarming.
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hete luchtkast. 1 lichtbad, 1 ultru-kort -llolfWl'HI ,I
apparaat) 2 massagebanken . en v rd r t b ho,' '11,
Het geheel verdelen we door middel van n 1111111111 V '1'1

buizen 1/2" in vakken langs de wanden. In 't mldd '11

gang van 1 m. Aan horizontale ijzeren 1/2" buizen, di p
2 m aan de verticale buizen verbonden zijn, hang n Vol

ringen ongebleekt katoenen of keperen gordijnen, die dieheg 8 h v
worden. Op deze wijze wordt elk vak tot een afzonderlijk v rtl' ,I j
Ge hebt begrepen, waarde lezer, dat in elk vertrekje n cl I'

genoemde apparaten, toestellen of banken wordt ondergebra he,
Verder hebben we nodig een aantal stopcontacten, voor elk v rtr I j

twee. Voorts 'brengen we een aantal dubbele mantelhaken aan, li r I
lil' een apart vertrekje, de garderobe b.v., waaraan linnen zakjes word n
gehangen, waarin elke patiënt zijn benodigdheden kan bergen.
Waar men over wat meer ruimte beschikt, richte men liever een apart

vertrek in met kasten, voorzien van laden,' waarop door middel van
etikethouders . etiketten worden aangebracht met de namen der patiënten,
en waarin elke patiënt· zijn benodigdheden kan neerleggen.
Ver-der hebben we nog nodig enige ruststoelen, enige gewone, stoelen,

een 'paar voetbankjes en een paar hoogtezonklokken (die aflopen, wanneer
de bestralingstijd verstreken is, om 'verbranding te voorkomen).
Hiermede is in grote trekken een. afdeling voor physische. therapie

gereed. Indien men de' middelen bezit; kan men bovendien nog een
gymnastiekzaaltje inrichten met enige toestellen, voor mechanische
behandelingen.
Een ,;UniversalPendel Apparat", ingericht voor niet minder dan 19

oefeningen, als b.v. schouderbuigen, arrnstrekken, armbuigen. kniebuigen.
voetbuigen. voetdraaien. heupbuigen, rompbuigen. . enz., enz., 'kostte in i935
R,M. 545.-. Met enkele toestellen is reeds heel wat te her-eiken. Des-
gewenst kan men enige ruimte reserveren voor heilgymnastische oefeningen,
ook voor een spiegel, kruipoefeningen en oefeningen aan -wandrek, enz.
Voorts mogen een weegtoestel en een meetplank niet ontbreken.
E!1 nu de kosten, geachte lezer? Deze vallen mee.

I
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Een lokaaltje met wachtkamer, wanneer dje er zijn, kunnen we "Pro
Memorie" opnemen,·
In het tegenovergesteld geval rekenen we f 6000.-
2. hoogtezonnen, op statief, transportabel, compleet aangesloten." 570.-
1 Solluxlama .. statiefmodel met 1000 Watt lamp 165.-
1 Bestralingstoestel voor diepwerkende infra-roode stralen op

statief
1 Heteluchtkast voor het gehele lichaam
,1 Lichtbad VOOl' algehele bestraling met 40 kooldraadlampen

van 32 kaars ' "
1 Ulb'a-korte-golf-therapietoestel met zendlamp. 300 Watt, met

golflengte van 6 m, enz. 960.-'
2 Massagebanken. met leerdoek bekleed, met verstelbare hoofd~"

en voet-einden
6 Ruststoelen
8 Stoelen
2 Voetenbankjes
L: Weegschaal. op voetplaat
2' Bestralingstijdmeters
1 Maatlat op stander, met schuif
1 . Schrijfbureau
1 Bweaustoel
1 Stel 1/2" buizen, knoppen, flenzen, ete. incl. maakloon
,1' Stel keper gordijnen, incl. maakloon
.\l0 ,'Mantelhaken. dubbel model
,,_' :.Di:Y~t:s<c(onkosten . <',

Het totaal benodigd kapitaal zou dus bedragen

89.-
200.-

370.-

150.-,-
'" 90.-

32.-
4.-

'" 17.50
18.-
15.-
52.50
15.-
60.-
40,-
1Q.-,-
l~.-:-

• '.1

. f90oo.-
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" ilO .'
" 240.-

300.-
300.-
140.-

." 50;-

. ,,3600.-

. ,;1500.-
100.-
500.-,,-
30.-
40.-

o
11,

gemiddeld plm.
practijk

etc.

Het totaalbedrag der exploitatieuitgaven zou dus bedragen. . "f 7400.-

Voor de berekening van de ontvangsten nemen we aan, dat aan dé
patiënten worden verstrekt knipkaarten voor 10 keer en wel voor Ie klas
patiënten kaarten van f 2.50 per behandeling, is dus f 25.-; voor He
klas patiënten kaarten van f 12.50 en voor IUe klas 'patiënten kaarten
van f 5.-. De kaarten worden bij vooruitbetaling voldaan.

Als eerste klas patiënten rekenen we gehuwden, die een inkomen
hebben van f 7500.- of meer; als tweede klas patiënten gehuwden met
een inkomen van f 3000.- tot f 7500.- en als derde klas patiënten ge-
huwde., met een inkomen beneden de f 3000.- en fondspatiënten. Voor
ongehuwden zijn de inkomens resp. f 50'00.-, f 2000.- tot f 5000.- en
minder dan f 2000.-. .

De kaarten zijn voorzien van de cijfers 1 t.m. 10 voor het· aantal
.behandelingen. de cijfers I t.m. XII voor de maanden en de' cijfers
1 t.m. 31 voor de dagen der maand, welke cijfers rondom langs de
rand der kaart worden aangebracht. ,.

Bij elk" behandeling worden er door middel van ponstangen. (z.g. con"
ducteurstangen), gaten door de nummers geknipt. Ni t gebruikte nummers
worden gerestitueerd tegen overgave d r kaart.

Men kan ook maandkaarten verstrckl n, doch is d
knipkaarten m.i. billijker voor de b trokk n n.

Nemen we aan, dat er gemiddeld 36 patiënt n p r dug g bruil mul n
vau .dc afdeling, dan vinden we de v Jg nd b ,. k nlng :
2 behandelingen van Ie klas patiënten à r 2."0
4 behandelingen van He klas patiënten à I 1.25

30 behandelingen van IIle klas patiënten à f 0.50

m h cl van

11 !.
II I' t

Per dag dus samen

of voor 300 behandelingsdagen per jaar totaal f 7500.-.
Zoals' uit deze exploitatierekening blijkt, is er nog een v ord lig uld

van f 100.- per jaar, doch laten we maar aannemen, dat dIe n
worden gedekt, door de baten, dan zijn we reeds tevreden.

Wat niet uil het oog mag worden verloren is, dat we dan hebben n
afdeling voor physische therapie, door middel waarvan we in staat
zijn, tal van patiënten te helpen aan een doelmatige behandeling.

Stel, dat elke behandeling plm. 1/3 uur vordert (wat gemiddeld ruim
genomen is), dan hebben twee bevoegden elk - bij 36 behandelingen -
18 behandelingen voor hun rekening en is een werktijd van plm. 7 uur
- administratieve werkzaamheden inbegrepen - ruim gemeten.

Ook in dàt opzicht klopt onze berekening. Een kleine uitbreiding van
het aantal behandelingen door grotere toeloop van patiënten . kan zelfs
nog zeel goed worden opgevangen en verwerkt.

Alvorens verder te gaan, willen we nog even enkele' vraagstukken, die
zich bij de exploitatie voordoen, nader onder de ogen zien.

Desgewenst kan men de behandelingssoorten in twee groepen verdelen
en voor de ene groep iets meer en voor. de andere iets minder berekenïen,

We krijgen. dan b.v. één groep: Diathermie, Ultra-korte-golf, Massage,
Viercellenbad. enz. en een andere groep: Hoogtezon, Solluxlamp. "Infra •.
rode-stralen, Zanderen, Heilgymnastiek, enz. :,.._;



/1/1

,111111111 1\ dlill 1\111111111 111111111111 11 1 lil I I I I11
,lil vuur 111111\1)11 11Mil, I "'1, I I I' ,'111 I11 111 1"1

IUIl 11111, o.n 1111\ 1" 111HIlI \11 IIIlIIII lil. I d, 11111,V"I, lil
1'01'1v '11 niH It I IdJ IJ !l,'JlI Jl 111 111 VI1111111111111'1111

de eerste groef i ts 111' I" n V(')(')I" I, unilcre "11(111lil 111Ildll! 1,,1111111'11
Het al of niet invoeren vun lire I) 11 hllJll11 fll'hl\11 lil' VIIII plllill 1\lIlhl,

interne en algemene omstandighcd n. UilI" dil' 111.111 .,'11111111I1pil III~
vindt, achtte ik het ter completering van mijn IJ I 1011 I I\WI'tl11 'I dl
aandacht op te vestigen.
Bij het samenstellen der begroting van d v I"Shili 'nd \ tIIlOI'II'n VIIII

patiënten. die we op onze afdeling voor physis IJ th .rnnlc VlI"WIIl'hll'!l,
hebben wc het nog niet gehad over één categorie lIL III1.H 111111,11'11, dl \
op grond van een ·algemene ervaring, zeer veel voorl 11'1', 11,1, ;1:1It \Il~
fondspatiënten.
Zoals gezegd, worden deze ook dikwijls gerekend tot cl

patiënten en heeft zulks dus geen invloed op onze berekening,
bij een - volgens contract - gegarandeerd aantal patiënten
lingen per jaar, een kleine korting toestaat. Hiertegenover zal e ht r
staan, dat daardoor het te behandelen aantal patiënten door over
komst met de ziekenfondsen zal toenemen.
Temeer zal zulks het geval zijn, wanneer de ziekenfondsen in na-

volging var, tal van fondsen, die zulks reeds toepassen - en daardoor
belangrijke faciliteiten aan hun leden schenken de helft van de
behandelingskostcn aan hun Leden restitueren (tegen overgave van het
z.g. doktersbriefje en een strook, die aan de kaart gehecht is en waarop,
behalve de behandeling, de behandelingsduur en de naam van den patiënt,
ook het bedrag der kaart vermeld staat), waardoor aan een fondspatiënt
een lUc klas kaart slechts f 2.50 kost.
In dil verband is het gewenst, dat overal. waar ziekenfondsen bestaan,

de ziekenhuisbesturen zich met de fondsbesturen in verbinding stellen,
teneinde te bereiken, dat de massage-, diathermie-, heilgymnastiek- en
hoogtezcnbehandelingen, etc., worden bevorderd en de finantiën geen be-
letsel voor fondspatiënten behoeven te vormen.
Er z.iju ook instellingen, die de fondspatiënten niet onder lIIe klas

patiënten rangschikken voor physische behandelingen, doch het tarief voor
IIIz klas patiënten iets hoger vaststellen, b.v. op f 7.50 en aan zieken-
fondsen f 5.- per kaart berekenen. We krijgen dan de volgende tarieven:
Ie klas [25.-, Ile klas f 15.-, lIIe klas f 7.50 en ziekenfondsen f 5.-.
In dat geval kan men de welstandsgrenzen iets wijzigen en de welstands-
grens voor IUe klas patiënten vaststellen van f 2000.- tot f 4000.- (onge-
huwden van f 1500.- tot f 2500.-) en alles, wat beneden de minima
dezer welstandsgrens valt, als fondspatiënten beschouwen.
Ook de invoering van deze tarieven hangt van plaatselijke en andere

omstandigheden af en moet rekening houden met de welstandsgrenzen, die
door de fondsen zijn vastgesteld.
Het bovenstaande moge echter illustreren, dat er op het gebied van

groeperingen, restituties van fondsen en het vaststellen van tarieven tal
van mogelijkheden bestaan.
Voorts willen we er nog even op wijzen, dat er tal van patiënten

'zijn, die twee of meer behandelingen gelijktijdig ontvangen, als b.v.
diather mic en massage, massage en heilgymnastiek, hoogtezon en heil-
gymnastiek, etc.
Het is een goede gewoonte, om voor elke meerdere behandeling niet

meer dan 50% extra te berekenen. In dat geval heeft een IUe klas
(of wil men: ziekenfonds-) patiënt voor slechts f 0.75 (en wanneer het
fonds de helft restitueert: f 0.371/2) twee behandelingen.
Voor de tweede behandeling kan men een tweede kaart afgeven, waar-

voor de helft van de eerste kaart wordt betaald.
Behalve met ziekenfondsen kan men overeenkomsten aangaan met Ge-

meentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdiensten, Burgerlijke Arrnbestu-
ren, (Maatschappelijk Hulpbetoon), Raden van Arbeid, Centraal Beheer,
Rijksverzeker ingsbank, Particuliere Verzekeringsmaatschappijen, enz.
Zoals mer. ziet, biedt een afdeling voor physische therapie tal van

mogelijkheden. om een voldoend aantal patiënten te waarborgen en om-
gekeerd. zal een afdeling voor physische therapie aan tal van patiënten
die thans vanwege de weinige goed geoutilleerde afdelingen voor physische
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11.1111111111 I1 IIl)odznlt '1IJkh 'Id. Zal lijk bes houwd, is
111'" ,1,111'111111 11rL! 'Jin!! v r Ihysische therapie voor
1IIIhIlPII('" ~Ih V 111 lint! 'I" patiënten verre te prefereren boven
(lil IIHII'I, IIIH overig ns ingericht, ziekenhuis.
1lI'!'bï tn() I 11k n, dat het te regelen is, dat aan zieken, die in

d JJl.;: I IO~N' van het ziekenhuis verpleegd worden, de physische t.hera-
P ui ischc b handelingen gedurende hun verblijf aldaar, geheel kosteloos
kUIlI1C'l worden verstrekt.
Hieruit; blijkt tevens, dat er zich een vraag voordoet, deze n.l., of

centralisatie van de physische therapie in de ziekenhuizen te verkiezen is
boven decentralisatie over tal van heilgymnasten en masseurs, hoe ter
zake kundigen bekwaam deze ook moge zijn.
De meningen hierover lopen uiteen. De een gevoelt voor decentralisatie,

om dam door o.a. de particuliere practijk van bedoelde deskundigen meer
onder het bereik van ieder (dus van de massa) te brengen, die op
medisch advies physische behandeling nodig heeft. Ook wordt de parri-
culiere practijk hierdoor in staat gesteld zich beter te ontwikkelen.
Een ander gevoelt meer voor centralisatie in de ziekenhuizen.
Immers, in een modern ziekenhuis met zijn staf van medische specialisten,

met zijn medisch-technische afdelingen, met zijn laboratorium, etc., etc.,
beschikken de patiënten over een uitgebreidheid van hulpmiddelen, die
elk ogenblik tot hun dienst gereed staat, hetwelk niet mag worden onderschat.
Zulk een "service" kan een particulier deskundige - hoe bevoegd en

hoe goed ingericht ook - geen patiënt bieden, al is het waar, dat de-
centralisatie tal van physische behandelingen dichter onder ieders bereik
brengt, want de particuliere heilgymnast-masseur is aan huis te ontbieden
en elke patiënt kan den dichtstbijwonende consulteren, waarvan dikwijls
nog te weinig gebruik gemaakt wordt.

Waar afstanden in onze modern tijd
voordelige vervoermiddelen echter g n r I
centralisatie van physische therapi in, I
bezwaar tegen centralisatie 0 1 grot nd I~
Bovendien heeft men in e n zl 1 nlruis he ('11

advies, wat bij een groot aantal patiënt n , rn C u lr '11lof') 'ntl h "Illid 11IIfltln,
te 1 zeerste gewenst, ja onontbeerlijl is n:t w I dl or ti' P Hl 1,,"," 111 Ollit
door de physisch-therapeutisch-g~schoold m ti w('I'1 'I'~ ('11 ~('('I'~II 1\1'
apprecieerd wordt, terwijl omgekeerd d m di 'i It 'I I I' I I1 dl IIZ Ih I 1111
de technische arbeid van deze medewerkers p h f{' PI'UM111(.11;'11,
Over en weer wordt hierdoor een hecht sarn nw'rldllfl vI11'luI\f{", "I'

de patiënten tot zegen kan strekken.
Zoals gezegd, lopen de meningen inzake centru lisuti n

uiteen en zal hierover het laatste woord nog wel niet g 1'1' I '11 Z /11,
Dit vraagstuk zou een onderwerp van speciale studi IUI1I1 '11 vunn '11,

waarin het "pro et contra" op gedegen wijze zou kunnen w rd '11 Iw-
sproken, waarbij echter het belang van den patiënt steeds in cl
plaats het vraagstuk moet beheersen.
Doch keren we terug tot de geprojecteerde afdeling voor physis h

therapie in de ziekenhuizen.

vlugge en
sp I n, is bij
prn LÎ~ h h t

Bij het bovenstaande hebben we nog niet gesproken over een in te
stellen polikliniek voor physische therapie (en orthopaedie).
Wanneer men een afdeling voor physische therapie heeft, kan er een

dergelijke polikliniek worden ingesteld. Uit de aard der zaak zullen Ie en
IIe klas patiënten hoofdzakelijk komen op het particulier spreekuur van
den zitting houdenden medicus en is het honorarium voor deze consulten
voor hem zelf. Blijven dus nog over de IIIe klas patiënten.
Nemen wc aan, dat een dergelijke polikliniek tweemaal per week ge-

houden wordt en er zich gemiddeld 2 nieuwe IIIe klas patiënten ver-
voegen, die: elk een polikliniekkaart van f 5.- per maand kopen, wordt
f 20.-- per week. Een aantal komen regelmatig in consult voor controle,
nabehandeling, etc.
Stellen we het honorarium voor

polikliniek (zijnde Of consulent,
den medicus voor het houden der
die particuliere practijk heeft, öf
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Veronderstellen, wc, lat d or n
tijdelijk minder ,patiënten, de inkomst n I I' nfd '1I11~ VOOI (lhy
dalen beneden het geraamd bedrag of ti uirgn v 'ti t!O()I' 111(\," Iltttl, I Itlltt,!
of uitbreiding van de inventaris of door ziekt
vervanging, 'stijgen, dan blijft er - behalve het
van de afdeling zelve - nog een batig saldo
als reserve .
. .Al 'mog« deze berekening ook aanleiding geven tot wat rt nel '11, wU 'U r " ti

dit weg, daar dit niet het doel van' ons betoog is.
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Doel van dit pleidooi voor de stichting van afdelingen voor physis h
therapie aan elk middelmatig ,en groot ziekenhuis is, om de zi k nhuiz "
steeds meer te moderniseren en te voorzien van alle denkbar vo I'~

komende hulpmiddelen, door de steeds voortgezette ontwikkeling der el
rricitcit in velerlei' vorm ons geboden en door de steeds meer geperfecti ~
neerde opleiding van heilgymnasten en masseurs met als ondergrond cl
M.O.-acte lichamelijke opvoeding, mogelijk gemaakt.
Her uiteindelijk gevolg van een meer intensieve beoefening der physisch

therapie zal dan zijn: groter comfort en accornadatie van, de ziekenin-
richtingen; een uitgebreid arbeidsveld voor een leger' van afgestudeerden
van op eeu hoog plaan staande cursussen, maar '- -in de laatste -
en we zijn het er wel over eens:' de voornaamste ~, plaats: het aan-
wenden van een doelmatige -therapie, .waardoor tal van 'lijders aan be-
paalde ziekten, w.o. de' gesel derirheurnatiek, etc., tal van slachtoffers
van 'bedr~ifs- en verkeersongevallen, etc. .vlugger en', beter: aan, de maat-
schappij -kunnen worden teruggegeven. ,

Wat dit laatste aangaat, de morele voordelen, die hieruit' voortspruiten
laten zich niet' 'in cijfers 'uitdrukken, Het is in één woord overweldigend.
Welke' de sociale voordelen, zijn, laat zich slechts' bij benadering be-

cijferen. Hoeveel tijdelijke invaliditeits- en ziekteuitkeringen, hoeveel vaste
invaliditeitsrenten en blijvende ondersteuningen er minder uitgek-eerd zullen
worden ' bij, 'vlugge en doelmatige' behandeling, is op zichzelf reeds een studie
overwaard, voor een deskundige, op het gebied der sociale geneeskunde el}
der sociale economie.
Genoeg hiervan. Feit is, dat èn de volksgezondheid èn de volks-

.welvaar t er door kan· worden bevorderd, en vele lijders van inkomenver-
terende tot inkomen-producerende individuen kunnen' worden 'gemetha-
morl?hose.erd, ,
In het voorgaande hebben we het hoofdzakelijk gehad over - zieken-

huizen, Het is duidelijk, dat dit woord in' algemene zin moet worden 'be-
schouwd, Ook tal van stichtingen, b.v. psychiatrische inrichtingen, in-
richting voor .epileptici, Sanatoria, etc., kunnen een dergelijke afdeling
inrichten.
Voorts hebben , we slechts de noodzakelijkste toestellen en apparaten

genoemd. Naar gelang van de behoefte kan men hieraan uitbreiding geven.
Verder hebben we een bedrag aan salaris genoemd, dat naargelang

van de omstandigheden, de standplaats, de uitgebreidheid, etc., der afdeling
en der inrichting hoger of lager kan zijn.
, Ons doel was, in algemene termen een beeld te, geven .van wat er' met
betrekkelijk geringe middelen te bereiken is.
Moge het r esultaat van dit artikel zijn, dat allerwege de ogen worden

geopend voor de opening van afdelingen voor physische therapie tot heil
,derrp.ensheid.


