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GEDRUKT BIJ W. J. DE ROEVER KRÖBER.



AAN MIJN OUDERS.

.





VOORRE DE.

Aan U, Hooggeachte Promotor, Hooggeleerde Heer Dr.

A. HEYNSIUS, zij mijn hartelijke dank gebracht voor de

welwillendheid , die ik immer van U heb ondervonden, en

die Gij mij nu weder zoo ruimschoots getoond hebt bij het

samenstellen van dit Academisch Proefschrift.

Voorts breng ik U mijn innigen dank voor het helder

en degelijk onderwijs, dat ik van U ontvangen heb , even

als ik zulks doe aan mijn andere Hooggeschatte Leer

meesters .

In het bijzonder evenwel, Hooggeleerde Heer Dr. J. VAN

GEUNS, moet ik u mijn dank betuigen . Het is mij onmo

gelijk in woorden uit te drukken, wat ik voor U gevoel.

Vele moeielijke oogenblikken heb ik gehad , en meer dan

eens 'dreigde mij de moed te ontzinken , maar steeds waart

gij mij nabij, nimmer onthieldt Gij mij uw hulp en raad ;

als een tweede vader hebt Gij voor mij gezorgd, en toen

verleden jaar een hevige ziekte mij aantastte, hebt Gij gren

als een reddende Engel aan mijn sponde doorgebracht.

Blijf voor mij steeds dezelfde; ik gevoel het innig hoe dier

baar Gij mij zijt, en hoe hoogst gelukkig het bezit van

uw vriendschap mij steeds zal maken .



VIII VOORREDE.

Ook aan U, Waarde Vriend, Dr. J. J. Bos, zij mijn

hartelijke dank gebracht voor alle zorgen , die Gij in mijn

ziekte voor mij gehad hebt .

Een iiefelijke reeks van Vrienden zie ik verder in gedach

ten voorbij mij henentrekken .

Het eerste merk ik U daarin op, Edel Drietal, Heeren

Doctoren F. A. HARTSEN , D. GRIOT LA CAVE en Mr.

W. W. VAN LENNEP.

Reeds toen ik mij nog niet toelegde op de Medische

Studiën , ondervond ik uw toegenegenheid en warme belang

stelling ; den hoogsten prijs stel ik er op , die altijd te mo

gen behouden .

Een stille verzuchting gaat U na, innig Dierbare Vriend,

SCHROEDER VAN DER KOLK . Te vroeg werdt Gij aan uw

nabestaanden en mijn vriendschap onttrokken , even als aan

de wetenschap, waarvan Gij een sieraad beloofdet te worden .

Ook aan U, Hoog WelGeb . Heeren Jhr. H. M. J. VAN

Loon en W. Borski Sr. zij mijn innige dank gebracht

voor uw krachtige hulp mij steeds betoond ; vooral Gij Jhr.

VAN LOON, die mij reeds bijna tien jaren met uw vertrou

wen en vriendschap vereert. Al kan ik van mijne zijde die

bewijzen van vriendschap en vertrouwen door daden ook maar

gebrekkig beantwoorden, weest overtuigd dat ik ze in mijn

gemoed ten allerhoogste waardeer.

Mijn overigen Vrienden druk ik hartelijk de hand en be

veel mij in hunne voortdurende vriendschap aan .



INLEIDING.

Sedert mijn vroegste jeugd heb ik vlijtig gymna

stiek beoefend , en reeds voor vele jaren legde ik met

goed gevolg mijn examina in die kunst af. Van af

dien tijd tot op heden heb ik aan een groot aantal

kinderen en personen uit alle standen der maatschappij

daarin onderwijs gegeven.

De gevolgen, die ik van de beoefening der gym

nastiek gedurende dat tijdvak heb waargenomen ,

hebben mij meer en meer overtuigd, dat gymnastiek

dikwerf misbruikt wordt, en tegen gebreken wordt

aangewend, waarin zij niet het minste nut kan

stichten .

Misbruik noem ik het o. a . om de kinderen uit

de armere klassen onzer maatschappij met hongerige

maag naar de gymnastiekzalen te drijven, en met

weemoed heb ik dikwerf die kinderen daarin gade

geslagen. Met honger binnengetreden , verlieten zij

de gymnastiekplaats natuurlijk nog hongeriger dan
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te voren, zonder te huis aan die meest dringende

behoefte te kunnen voldoen .

Meer en meer werd ik ook langs praktischen weg

overtuigd, dat gymnastische oefeningen onder zulke

omstandigheden voor het organisme eer nadeel dan

wel nut opleveren, en dat een goede voeding in de

eerste plaats een vereischte is .

Het is waar, op bepaalde tijden werden er in de

gymnastische inrichting tabellen opgemaakt van

lichaamsgrootte, spierkracht, enz . Maar welke betee

kenis moet hieraan worden gehecht ? Dat de lengte

van het lichaam door gymnastiek meer toenam dan

zonder haar, is mij, in weêrwil dier veelvuldige me

tingen nooit recht duidelijk geworden. Integendeel

zou het mij gemakkelijk zijn, het omgekeerde daarvan

te bewijzen. En al ware het zoo dat de lichaams

lengte toenam , zijn de kinderen uit den arbeiden

den stand er meer door gebaat, wanneer zij een lang

zwak lichaam hebben, dan wanneer zij korter zijn ,

en wat meer spierkracht bezitten ? Want, wan

neer de quantiteit der voedingsmiddelen niet toe

neemt, of de qualiteit niet verbetert , kan de gegeven

hoeveelheid , nu het stofverbruik noodeloos toeneemt,

onmogelijk genoeg zijn , om voor vermeerdering van

lichaamslengte en spierkracht te kunnen dienen.

En wat bewees het ook, indien de tabellen had

den aangegeven dat de spierkracht alle drie maan

den toenam , wat zij integendeel lang niet altijd aan

gaven ?

Kon men daaruit bewijzen , dat gymnastiek de
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spierkracht vermeerderd had ? Wat moest hier aan

oefening, wat aan vermeerdering van spierkracht toe

geschreven worden ?

Men versta mij niet verkeerd ; ik wil volstrekt

niet beweeren, dat gymnastiek nutteloos is, en zelfs

in zeer vele gevallen niet zeer vele goede resultaten

heeft opgeleverd ; maar het is de belachelijke over

drijving, waaraan men zich schuldig maakt, die ik

wil bestrijden en met moed bestrijden zal.

De laatste zal ik zijn om de gymnastiek te be

strijden op het terrein, waarop zij behoort; daarvoor

zijn wij te lang zamen ware vrienden geweest .

Gaarne geef ik bijv. toe, dat voor kinderen en

personen uit de gegoede standen in het algemeen,

bij ruime voeding, gymnastiek voordeel kan opleve

ren, al is het alleen om door gepaste oefening te

verwijderen, hetgeen te veel is toegevoerd . Maar

overdreven acht ik het, de gymnastiek zoo zeer op

den voorgrond te plaatsen als in den laatsten tijd

geschied is.

Zoo ook is het met de toepassing van de gym

nastiek op de geneeskunde gelegen . Dagelijks wor

den door zoogenoemde autoriteiten op het gebied der

gymnastiek toepassingen dier kunst ter genezing van

velerlei gebreken aanbevolen, waarvan men apriori

kan besluiten , dat zij voor een behandeling met

gymnastiek volkomen onvatbaar zijn.

Dat ik met mijn meening hieromtrent niet alleen

sta , bewijst het in 1860 uitgekomen boek van

SCHILLING : Die Orthopaedie der Gegenwart. Moeielijk

1*
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is het in dit opzicht tot zekerheid te komen en het

koren van het kaf te scheiden . Of gymnastische of

geneeskundige kennis ontbreekt in den regel , en

voor een juiste en billijke beoordeeling worden beiden

gevorderd.

Toen ik mij nu in lateren tijd op de studie der

geneeskunde ging toeleggen, lag het voor de hand,

dat ik vooral op die toepassingen der gymnastiek

op geneeskundig terrein mijn aandacht vestigde .

Achtereenvolgens heb ik verschillende zaken in

dit opzicht zelfstandig onderzocht, en uit het mede

gedeelde bleek reeds, dat er, naar mijn 'meening, in

velerlei richting overdrijving in het spel is .

Ik ving dit onderzoek reeds als student aan , en

dankbaar erken ik hier de ondersteuning, die ik

van velen mijner leermeesters, en bepaaldelijk van de

H.H. W. VROLIK en J. van Geuns hierbij ondervond .

Was de dood van Prof. VROLIK voor mij een

groot verlies, de raad, die Prof. van Geuns mij nim

mer onthield, wanneer ik dien vroeg, werd voor mij

daardoor nog van grooter waarde.

Sedert 1860 is al hetgeen ik in deze richting ge

daan heb , voor verreweg het grootste gedeelte op zijn

indicatie verricht . Later stelde ook Prof. C. B. TILANUS

verschillende patienten ter mijner beschikking. Aan

beide Hoogleeraren breng ik hiervoor mijn hartelijken

dank .

Indien ik nu ook al in velerlei richting misbruik

of overdreven opvijzeling van gymnastiek heb aan

getroffen, gelijk ik opgaf, in vele gevallen heb ik mij

C
O
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ook van het groote nut der gymnastiek kunnen

overtuigen .

Een der toepassingen van de gymnastiek op de
ge

neeskunde, de zoogenoemde , fricties,” dat onderdeel

der massage, wil ik hier bespreken . Zij is naar mijn

meening, die op ervaring gegrond is , voor de geneeskun

dige behandeling van distorsies van het allergrootste

gewicht. Die behandeling der distorsies met fricties

ben ik reeds in het jaar 1859 in Amsterdam begon

nen , van lieverlede heb ik mijn methode, in Hoofd

stuk II beschreven, gevormd en sedert het jaar 1861

steeds gevolgd.





HOOFDSTUK I.

GESCHIEDENIS EN LITTERATUUR.

De massage was aan HIPPOCRATES reeds niet ge

heel onbekend en van zijn tijd af tot op onze dagen

treft men in verschillende geneeskundige werken,

reisverhalen , enz . daaromtrent niet onbelangrijke bij

zonderheden aan . Ik stel mij evenwel niet voor de

geschiedenis der massage in dit geschrift uitvoerig te

behandelen, daar dit de grenzen, die ik voor mijn

Dissertatie gesteld heb , verre te buiten zou gaan en

ik om verschillende redenen voor dit oogenblik ook

te zeer beperkt ben in mijn tijd om dit groote werk

nu op mij te nemen .

Ik vang om die reden met de litteratuur aan op

dat tijdstip, waarop de frictie, dat onderdeel der

massage, meer nauwkeurig beschreven en toegepast

is tegen distorsio pedis.
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In het jaar 1780 verscheen Tissot Gymnastique

Médicinale et Chirurgicale ou Essai sur l'utilité du

mouvement ou des différents exercices du Corps et du

repos dans la cure des Maladies.

Bij de behandeling der distorsies , zegt hij pag. 255 :

,,On à proposé bien des moyens de guérison ; il en

est un auquel on n'a peut-être pas assez souvent re

cours .

,, C'est une espèce de pétrissage que l'on ferait de

la partie affectée. En broyant pour ainsi dire (cepen

dant avec une certaine précaution) , en triturant les

sucs visqueux arrêtés dans les ligaments des articu

lations, on donne à la circulation une activité qu'elle

allait perdre; on empèche que tous ces ligaments ne

fassent, pour ainsi dire , une masse obstruée dans

laquelle le mouvement se perdrait tout à fait. Ne

sait-on pas que l'on fait disparaitre des ganglions

assez considérables en se contentant de les pétrir

plusieurs fois dans la journée ? Autrefois, la volupté

avait donné l'idée de se faire petrir les membres dans

les climats chauds ou l'exercice ne se fait qu'avec

peine, et cette pratique avait ses avantages dans l'an

cienne Rome. Cette opération était confiée aux mains

de ces beautés qu'on soudoie . En condamnant ce qui

ne se faisait que pour des vues condamnables en

elles mêmes, ne pourrait-on pas profiter de ce que

cette méthode a de bon en soi , et en faire l'applica

tion aux parties qui, ne pouvant pas se mouvoir par

elles-mêmes, ont besoin d'un mouvement d'emprunt?”

Uit het aangehaalde gedeelte van het werk van
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Tissot ziet men duidelijk , dat , al mogt de massage

ter behandeling van mechanische gebreken reeds lan

gen tijd bekend en inderdaad reeds sedert eeuwen

ten uitvoer gebracht zijn, de geschikte methode van

behandeling ten eenen male ontbrak.

Hij spreekt nog van une espèce de pétrissage. En

broyant, en triturant les etc.

Eerst 78 jaren later werd een goede methodieke

behandeling voorgesteld. Dat er sedert Tissot in deze

richting niet veel gedaan is , wordt bewezen o . a .

hierdoor, dat Dr. ELLEAUME nog in het jaar 1859

aan Dr. LEBÂTARD de eer der ontdekking van deze

behandeling toeschrijft, terwijl Dr. LEBÂTARD alleen

eene nieuwe methode van behandeling had aan de

hand gedaan.

In 1858 verscheen in de Gazette Hebdomadaire de

Médicine et de Chirurgie, Red. Dr. DECHAMBRE, T.

V , Nº. 46 , een opstel, hetwelk in de Séance de

l'Académie de Médicine van 9 November 1858 door

M. Girard was voorgelezen, getiteld : Des frictions

en du massage seuls dans le traitement des entorses

de l'homme.

,, Voici,” zegt de schrijver, ,, de quelle manière

nous procédons dans l'emploi des frictions en du

massage.

, Quelle que soit la gravité d'une entorse , nous ne

nous occupons d'abord que du gonflement et de la

douleur, sauf, plus tard , lorsque nous avons fait dis

paraitre ces symptômes, à constater les complications

et à y remédier.
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„Le premier temps de l'opération consiste dans de

simples frictions excessivement légères ; car à peine

effleurons-nous la peau avec le bout des doigts. Ces

frictions sont exécutées avec la face inferieure des

doigts réunis, de bas en haut, et de façon à ne pas

éveiller la moindre douleur. Après 10, 15 ou 20

minutes, il est rare que l'on ne puisse pas exercer une

pression un peu plus forte, que nous augmentons ou

que nous diminuons suivant les sensations eprouvées

par le malade.

„ Rarement à -t'-on agi ainsi pendant une demi

heure; que déjà le patient accuse un soulagement

notable, surtout appréciable lorsque les douleurs sont

continues.

, Apres ces frictions et lorsqu'on a pu exercer sur

le membre endolori une pression que l'on peut evaluer

au poids de la main alors commence le deuxième

temps de l'opération , que nous nommons le massage

proprement dit.

„ Il consiste à agir non -seulement avec les doigts,

que l'on écarte plus ou moins pour les faire glisser

dans les gouttières des régions, mais encore avec la

paume de la main, de façon à embrasser toute l'ar

ticulation et toutes les parties environnantes.

Dans ces deux temps nous avons la précaution

d'enduire nos doigts et nos mains d'un corps gras,

tel que l'huile d'amandes douces, afin de faciliter leur

glissement et de rendre leur contact plus doux à la

peau ..

„ Le deuxième manuel se pratique en observant la

1 /
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I /

même graduation que dans le premier, c'est-à-dire

d'une manière douce, moelleuse et sans secousses.

„ Il faut toujours que les mains soient promenées

dans le même sens, c'est-à-dire de bas en haut, et

qu'elles agissent non-seulement sur les points dou

loureux, mais encore sur toutes les parties tumé

fiées.

„ Ainsi dans l'entorse du pied et du poignet, nous

exerçons le massage depuis les extrémités des doigts

jusqu'au tiers supérieur du tibia ou du radius, en

mettant nos mains alternativement dans la pronation

et dans la supination .

Pour les autres articulations nous observons les

mêmes principes, en agissant non seulement sur la

région malade, mais encore sur une grande étendue

de celles qui lui sont limitrophes.

Après ces manipulations plus ou moins prolon

gées, suivant la gravité et l'ancienneté de l'entorse,

nous arrivons à faire opérer, à l'articulation des

mouvements dans tous les sens ; mais seulement alors

que les plus fortes pressions faites avec les mains

n'éveillent plus aucune sensation douloureuse.

Si ces mouvements déterminent quelque douleur,

nous en abstenons pour revenir au massage,
,

jusqu'à ce que de nouveaux tâtonnements nous dé

montrent que la jointure peut être fléchie ou étendue

sans que le patient accuse de sensibilité anormale .

„ Ces mouvements communiqués ne laissent pas que

d'être dangereux et l'on ne doit y recourir que comme

moyen d'appréciation des resultats du massage.

nous nous
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„ Dans plusieurs cas , où nous considérions la cure

comme certaine , nous avons vu le lendemain réap

paraître les douleurs accompagnées d'une reaction

plus ou moins forte . Alors il nous a suffi de recom

mencer une seule fois le massage pour faire dispa

raître ces symptômes; le plus souvent même nous

nous sommes contentés de prescrire un repos de

vingt-quatre heures et d'appliquer un bandage con

tentif imbibé d'eau -de vie camphrée.

,,Du reste , ce bandage est bon dans tous les

cas et nous engageons à le conserver pendant deux

ou trois jours, afin de maintenir l'articulation vio

lentée .

,,Nous avons obtenu de bons effets de la méthode

du massage dans des cas récents , anciens et com

pliqués, même de fracture du péroné.”

Het geschrift van M. GIRARD eindigt met vijf en

twintig waargenomen gevallen van eenvoudige of za

mengestelde distorsie, met gunstig gevolg volgens

deze methode behandeld (comm.: M. M. NELATON,

BOULAY, MALGAIGNE . )

In het referaat, dat Dr. EULENBURG over dit stuk

geeft in CANSTATT's Jahresbericht, 1860. Bd . V, pag .

188 , zegt hij aan het einde :

Vorstehende Behandlung unterscheidet sich sehr

wesentlich nicht nur von der allgemein üblichen

antiphlogistichen etc. , sondern auch von der in pas

siven Gelenkbewegungen bestehenden .

Bonnet empfahl bekanntlich letztere , wenn schwerer

und mühsamer Gang nach dem Aufhören der ent
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zündlichen Symptome zurückblieben , während er bei

frischen Fällen die Ruhe in einer guten Gelenkstel

lung für die wesentlichste Indication hält.

Bei der ausserordentlichen Hartnäckigkeit, mit

welcher die Symptomen der Verstauchungen öfters

fortdauern, dürfte obiges Verfahren GIRARDS sich wohl

empfehlen ”

Ik kon niet nalaten het geheele stuk van GIRARD

over te nemen , 1º . omdat hij het is , die de behan

deling van distorsies met fricties het eerst nauw

keurig en uitvoerig heeft behandeld ; 20. omdat zijn

methode zeer eenvoudig en daarom vrij bruikbaar is .

Hier dient echter opgemerkt te worden, dat de

bewegingen met het zieke gewricht zeer goed nage

laten kunnen worden .

1º. Omdat ze altijd lastig en pijnlijk zijn.

20. Omdat een eenvoudige vingerdruk op de pijn

lijke plaatsen hetzelfde leert , en

30. Omdat een fractuur van een der malleoli zon

der verplaatsing, en die niet opgemerkt was ,

daardoor zou kunnen verslimmerd worden .

In het daarop volgende jaar 1859 verscheen in de

Gazette des Hospitaux Civils et Militaires, Nº. 151 ,

27 Dec. , een opstel van Dr. ELLEAUME met het op

schrift: Du massage dans l'entorse.

Dr. E. spreekt nergens in zijn geschrift over GIRARD,

maar schrijft aan M. le Docteur LEBâTARD ,, le grand

mérite” toe , ,, d'avoir doté la science d'une opération

nouvelle : „ Lorsque j'écrivais · ces lignes j'étais con

vaincu comme on doit l'être lorsqu'on voit un hon
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رو

nête homme donner franchement son procédé, mettre

sa méthode en application au grand jour, et com

battre courageusement des préjugés mesquins et ri

dicules.

,, Depuis cette époque j'ai eu l'occasion d'employer

moi-même le massage dans trois cas d'entorse; je

vais citer les faits, que je ferai suivre de quelques

reflexions.”

Hierop volgen de drie ziektegeschiedenissen , die

hier in het kort teruggegeven worden.

Gev. 1. Een bediende uit een hôtel in de straat

Coquillière viel van een trap en verstuikte zijn rech

tervoet in het tibio-tarsaalgewricht. Kort na het on

geval kwam hij onder behandeling van Dr. E.

Sterke zwelling rondom den buitenenkel; donkere

verkleuring van de huid ; hevige pijn en onvermogen

tot beweging

Na twee fricties was pat. volkomen hersteld .

Gev. 2. Een danseres verstuikte haar voet bij de

repetitie.

Den volgenden morgen werd Dr. E. geroepen .

Gedurende den nacht zeer onrustig en pijnlijk. De

drukking van het beddegoed werd niet verdragen.

De geheele buitenzijde van den linkervoet was be

langrijk gezwollen, welke zwelling zich over den rug

van den voet tot aan de binnenzijde uitstrekte. He

vige pijn en bloedextravasaat, en geheel onvermogen

om met den voet bewegingen te maken.

Reeds na twee fricties vond E. haar y faisant des

pointes.”
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Gev. 3. Een meisje, dat wegens voetverstuiking ge

durende een maand vruchteloos behandeld was met

rust, eau de Goulard enz . , werd met drie fricties

genezen .

E. merkt verder op, dat de moeielijkheid der

bewegingen bij voetverstuiking niet moet worden

toegeschreven aan de zwelling, maar wel aan de

pijn.

Als bewijs hiervoor, haalt hij aan een geval van

Dr. LEBÂTARD, waar iemand , die aan paraplegie leed ,

zijn verstuiking niet zou hebben opgemerkt, indien

hij niet de belangrijke zwelling gezien had , die den

volgenden morgen rondom zijn tibio - tarsaalgewricht

bestond.

Daarna spreekt E. over het ontstaan van pijn bij

voetverstuikingen , en meent die niet te moeten toe

schrijven aan te groote uitrekking of verscheuring

van enkele banden, pees of synoviaalvliezen, daar die,

volgens hem, bijna volkomen gevoelloos zijn , maar

aan de spanning, waarin de deelen verkeeren door

het extravasaat, en concludeert, dat dus met de zwel

ling ook de pijn moet toe- en afnemen.

Eindelijk maakt hij de opmerking, dat , daar de

deelen bij voetverstuiking uiterst pijnlijk zijn , de hand

van dengene , die de fricties of massage ten uitvoer

brengt. met een groote mate van dexteriteit moet

begaafd zijn , die alleen na langdurige oefening kan

verkregen worden.

Aan het einde van dit stuk wordt gezegd, dat

Dr. LEBÂTARD voornemens is , weldra een werk over
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deze zaken in het licht te geven , hetwelk evenwel

niet schijnt gebeurd te zijn .

Het voorgaande opstel van Dr. E. las hij zelf voor

in de Société de Médicine pratique, Séance du 3

Nov. 1859, en dit gaf aanleiding tot een vrij hevige

discussie .

Nadat hij in de eerste plaats ondervraagd was over

de wijze waarop de fricties moeten ten uitvoer gebracht

worden, waarover zijn stuk geen opheldering gaf, wer

den de volgende tegenwerpingen gemaakt, 10. dat fric

ties wel nuttig konden zijn bij verstuikingen met rup

tuur van kleine vaten, maar nooit waar het de ruptuur

van grootere vaten gold ; en 20. dat verscheuringen

van banden daardoor niet verbeterd kunnen worden .

Hierop repliceerde E. , dat hij zijn methode analoog

vond aan de methode door Velpeau aangegeven . Het

behandelen namelijk der bloeduitstortingen door ecrase

ment, en dat hij rupturen van beenderen of ver

scheuringen van gewrichtsbanden complicaties noemt

bij gewrichtsverstuikingen.

Ook door MATTEI werd volgehouden, dat slechts

in enkele gevallen de fricties van nut kunnen zijn.

Als voorbeeld haalt hij een geval aan van distorsio

pedis, door hemzelven behandeld , waar de bloeding

niet rondom , maar in het tibio-tarsaalgewricht zelf

had plaats gehad.

Hier meent hij, zouden fricties wel de absorptie

rondom het gewricht kunnen vermeerderen , maar

noodzakelijk in het gewricht de bloeding doen toe

nemen.
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De verdere tegenwerpingen bestonden vooral hier

in , dat bij het over het hoofd zien eener fractuur

door de fricties verslimmering zou kunnen teweeg

gebracht worden .

Op deze beide laatste tegenwerpingen werd door E.

geantwoord , dat , in die beide gevallen, door het weg

nemen van de zwelling rondom het gewricht door

fricties, de diagnose van het geval meer gemakkelijk

zou worden.

In hetzelfde jaar 1860 verscheen een stuk in de

Gazctte des Hospitaux . No. 49 van PIORRY, geti

teld : Observation de douleur musculaire tres ancienne

guérie rapidément par le massage, en evenzoo één in

het Journal für Kinderkrankhciten, BEHREND und

HILDEBRAND, 1860. Heft 9 und 10 , S. 318. Kneten

und Bewegung als Mittel gegen Zellgewebs Ver

hartung

Beide stukken, ofschoon, zeer merkwaardig, kan ik

hier met stilzwijgen voorbijgaan, omdat zij met mijn

onderwerp in geen rechtstreeksch verband staan .

In het jaar 1864 verscheen in het Bulletin Géné

ral de Thérapeutique Médicinale et Chirurgicale, een

opstel van Dr. A. MILLET (de Tours) met het op

schrift: Du massage comme traitement de l'entorse.

De schrijver geeft eerst een definitie van

entorsic, en verstaat daaronder een torsie, distensie

of verscheuring van banden en zachte deelen, die

een gewricht omgeven.

De gewrichten met groote bewegelijkheid zijn daar

aan minder blootgesteld, dan die met minder bewe

een

2
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gelijkheid, en vooral het tibio -tarsaalgewricht wordt

daardoor het meest getroffen.

Als behandeling heeft men steeds een rationeele

en empirische methode gevolgd .

Als voorstanders der antiphlogistische behandeling

leert men kennen : BOYER, LARREY, GERDY, VIDAL (de

Cassis) , NELATON, J. CLOQUET, BONNET, enz . , die allen

aanwenden immersies of irrigaties met koud water,

koude cataplasmata, methodieke compressies, bloed

zuigers in groot aantal, algemeene bloedontlastingen,

rust, hooge ligging van het lid , enz .

Aan ieder jong medicus geeft hij den raad onmid

dellijk tot de massage over te gaan , waarmede men

de genezing steeds in korten tijd bereikt .

Daarna geeft hij zijn eigen methode op van fric

tionneeren , die eenvoudiger is dan de vroegere methode.

(Die eenvoudigheid van zijn methode bestaat alleen ,

wanneer men haar vergelijkt met die van LEBÂTARD,

MAGNE, enz . )

De pat. is zoo hoog geplaatst, dat men zich bij

de behandeling niet behoeft te bukken . Men plaatst

zich links van den pat . bij een distorsie van den

linkervoet en omgekeerd .

Met de duimen begint men nu zeer zachte fricties

te maken, van den wortel van den enkel af tot aan

het onderste derde deel van het scheenbeen.

Die fricties worden langzaam meer intensief, tot

dat zij eindelijk zeer geaccentueerd zijn , en met de

volle hand rondom het geheele gewricht worden ten

uitvoer gebracht.
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, La tumefaction fond sous les doigts”.

Daarop volgen de passive oefeningen met den voet

van boven naar beneden en naar ter zijde.

Dit laatste gedeelte doet men gedurende 8—10

minuten.

Den volgenden dag wordt dezelfde behandeling

weder met lichte fricties aangevangen . Op den der

den dag is het meestal : surge et ambula .

Na het uiteenzetten van zijn modus faciendi, geeft

hij drie gevallen , die volgens die methode met succès

zijn behandeld .

Gev. 1 kwam 24 uur na het ongeval onder be

handeling, en was, behalve de gewone verschijnselen,

bij distorsio pedis gekenmerkt door een zeer belang

rijk bloedextravasaat.

Met de zevende frictie was pat . volkomen hersteld ,

terwijl alleen een donkere kleur, die het geheele

onderste gedeelte van zijn onderbeen innam, aan het

ongeval herinnerde.

Gev. 2. Een dame , die met den voet in haar Cri

noline was verward geraakt , viel van den trap en

bekwam distorsio pedis met belangrijk extravasaat ,,

enz .

Na drie fricties volkomene herstelling . Reeds bij

de eerste frictie was de zwelling bijna volkomen ver

dwenen .

Gev. 3 geeft weder een historie van een weduwe

van 76 jaren, die een hevige voetverstuiking be

kwam, en evenzoo na de derde frictie volkomen her

steld was . Tien andere behandelingen , op gelijke

2 *
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wijze gelukkig ten uitvoer gebracht, zou hij kunnen

mededeelen ; maar daar het allen soortgelijke geval

len zijn, laat hij ze achterwege.

Verscheidene verstuikingen zijn door één frictie her

· steld .

Na zijn methode nogmaals warm te hebben aan

bevolen, eindigt hij met de opmerking, dat ook zeer

chronische gevallen in betrekkelijk korten tijd kun

nen hersteld worden.



HOOFDSTUK 11.

De gewone definitie voor verstuiking is de vol

gende: Een verstuiking is de verwrikking van een

gewricht, waarbij de banden daarvan sterk uitgerekt,

zoo niet gedeeltelijk verscheurd worden , en waarbij

de omringbare deelen minder of meer beleedigd zijn.

Naar mijn inzien is het begrip van verstuiking hier

te ruim genomen . Verstuiking en verscheuring zijn

beide in de definitie opgenomen en daardoor worden

geheel verschillende toestanden tot dezelfde rubriek

teruggebracht.

Juist omschreven wordt het begrip naar mijn mee

ning, door de volgende definitie:

a . Een verstuiking is een zoo krachtige uitrekking

van de banden en peesvliezen der gewrichten, dat de

elasticieteitscoëfficient daarvan overschreden wordt.

b . Een verstuiking is gecompliceerd, wanneer er

verscheuring heeft plaats gehad van zachte deelen .
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c . Een verstuiking is gecompliceerd met fractuur,

wanneer het een of ander van de beenderen, die het

gewricht helpen samenstellen, gebroken is .

De juistheid dezer verdeeling valt terstond duide

lijk in het oog, wanneer men de verstuikingen be

handelt volgens deze methode, en ze is voor de

prognose inderdaad van hooge waarde .

Een distorsie à wordt in den regel hersteld door

1-2 fricties.

Bij een distorsie 6 is de behandeling en de prog

nose zeer verschillend. Zijn er alleen aderlijke bloed

vaten verscheurd, zoodat men met kleinere of grootere

bloedtravasaten in de weefsels te doen heeft, dan levert

dit niet het minste bezwaar op , zoo als enkele der

straks volgende histories leeren.

De pijn en zwelling genezen . Na 6—7 fricties is

pat . gewoonlijk hersteld ; alleen blijft er verkleuring

over, die allengs de gewone kleurschakeeringen van

uitgevaat bloed doorloopt om eindelijk geheel te ver

dwijnen.

De complicatiën met breuken van slagaderen, even

min als het geval, hetwelk Matter heeft waargenomen ,

waar de bloeding in het gewricht plaats vond, heb

ik onder het betrekkelijk aanzienlijk getal voetver

stuikingen, die ik behandelde, geen enkele maal aan

getroffen .

Verscheuring van banden is geen contraindicatie

tegen frictie.

Het zal er zeer van afhangen in welke mate die

verscheuring heeft plaats gehad. In de meeste geval
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len die in het IIIe Hoofdstuk zijn behandeld, zal er

wel verscheuring hebben bestaan , maar op den loop

der herstelling oefende dit geen invloed uit.

Vermoedt men verscheuring, dan volgt men de

gewone behandeling, en nadat door eenige fricties

pijn, zwelling, enz . geheel verdwenen zijn, laat men

zulken patienten , die vrachten moeten verplaatsen of

zich veel over ongelijke vlakten moeten bewegen,

gedurende eenige dagen een windsel dragen , dat ma

tig stevig is aangelegd.

Het moet niet te vast worden aangetrokken ; want

in dit geval zal pat. na enkele dagen terugkeeren

en over pijn door den geheelen voet klagen .

Dat dit dragen van een windsel noodig is, kan

bewezen worden door het volgende geval, hetwelk

door mij is waargenomen. Een vrouw viel uit de

eerste verdieping en kwam neder op een steenen

vloer. Haar linkervoet sloeg naar binnen om en werd

hevig verstuikt. Na 24 uur kwam zij onder mijn

behandeling

Hevige zwelling en pijn en zeer belangrijk bloed

extravasaat.

Onvermogen tot staan of beweging ; geen fractuur.

Bij doordrukken onder den buitenenkel is zeer

duidelijk op te merken, dat het lig. lat. ext. geheel

verscheurd is ; geen verwonding van den huid .

Na 10 fricties waren alle symptomen verdwenen ,

en was alleen de verkleuring, als gevolg van het ex

travasaat, overgebleven .

Alle werkzaamheden konden zonder eenigen hinder
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op den vlakken grond verricht worden ; maar wan

neer zij op de straatsteenen ging of een vracht ver

plaatste, dan was haar dit geheel onmogelijk. Het

was, zoo als zij zeide, alsof haar voet geen steun

meer had . Toen nu om den voet een windsel werd

gebracht, was dit bezwaar terstond vervallen, en

kon zij ook op de straat de vereischte bewegingen

uitvoeren .

Bij complicatie met fractuur zonder verplaatsing

der beenstukken meent Dr. E. dat fricties zijn aan

gewezen, omdat zij de pijn en de zwelling geheel

wegnemen , en de diagnose van het geval daardoor

gemakkelijker maken .

In zoodanig geval zou ik het als een eenvoudig

geval behandelen ; alleen zou ik , volgens mijn methode,

er streng voor zorgen , dat onder het frictionneeren geen

bewegingen in het voetgewricht gemaakt werden, door

het lid volkomen te fixeeren .

Na het wegnemen van pijn, zwelling, enz. is een

onbewegelijk verband met rust , gedurende eenigen tijd

aangewend, voldoende om het geval te herstellen .

Bij verplaatsing van de beenstukken met doorbo

ring van de huid kan er geen sprake van zijn , om

tot deze methode over te gaan . In dit geval moet

het behandeld worden volgens de gewone regels

der chirurgie en kunnen fricties alleen als nakuur

dienen.

Het volgende geval levert hiertoe een voorbeeld .

Een werkman aan het Entrepôt-Dok alhier , deed

een belangrijken val, waarbij zijn rechtervoet naar
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Er was

binnen omkantelde. Hij werd onmiddelijk naar het

Gasthuis vervoerd.

een schuinsche fractuur van de tibia,

aanvangende aan den proc . styloideus ter lengte van

ongeveer 8 centim . Het schuine stuk stak door den

huid heen. De huid was belangrijk verwond ; matig

bloedverlies; verscheuring der buitenbanden niet waar

neembaar.

Hij werd volgens de regels der chirurgie door Prof.

TILANUS behandeld, met het uitstekend gevolg, dat

de fractuur en de wonde in de zachte deelen per

primam genazen .

Er bleef over, pijn aan de buitenzijde van het voet

gewricht. Behandeling met douches, enz .

Na eenige maanden zag ik pat . Hij liep met een

stok , en was door het bestuur van het Entrepôt-Dok

gepensioneerd, hetwelk evenwel niet voldoende was

om in zijn behoefte te voorzien . Het eenige , waar

over pat . inzonderheid klaagde, en dat hem het loo .

pen belette, was de pijn met eenige vermagering en

koude van het geheele onderbeen.

Na 15 fricties kon pat . zijn stok wegzetten en zijn

werk hervatten .

Ieder ander zoodanig geval zou niet anders kunnen

behandeld worden.

Hiermede meen ik de indicaties tot het doen van

fricties genoegzaam te hebben vastgesteld . Later hoop

ik dit onderwerp te vervolgen.

In het stuk van Dr. E. wordt opheldering gegeven

over het ontstaan van pijn bij voetverstuiking. Door
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hem wordt betoogd, dat de pijn bepaald afhangt van

de zwelling , en daarmede toe en afneemt, terwijl aan

het verscheurd zijn der banden , waaraan gewoonlijk

voor een goed gedeelte de pijn wordt toegeschreven,

weinig gewicht gehecht wordt, omdat zij weinig sen

sibiliteit bezitten .

Die verklaring geeft, dunkt mij , wel van iets reken

schap, maar lang niet van alles .

Onverklaard blijft de hevige pijn op het oogen

blik der verstuiking, en de pijn , die bestaan blijft

in sommige gevallen, waar van zwelling niets meer

waarneembaar is, ja zelfs, waarin het lid dunner is dan

het normale, zoo als enkele der hier opgeteekende

gevallen leeren .

Daar ik vóór eenige jaren zelf geleden heb aan

een hevige verstuiking, die door twee volgens mijn

methode aangewende fricties genezen werd, zoo ben

ik in staat gesteld het beloop van de pijn vrij nauw

keurig op te geven , en de veranderingen te beschrij

ven , die daarin door fricties gebracht worden .

Op het oogenblik der verstuiking ondervindt men

een allerhevigste stekende pijn. Die pijn zal wel

aan niets anders kunnen toegeschreven worden dan

aan de verplaatsing, de uitrekking, de torsie en de

verscheuring der zachte deelen . Hierop volgt een ver

mindering van pijn, ofschoon er steeds pijn blijft

bestaan . Dit is de tijd, waarin de pat. voortgaan hun

werk te verrichten .

Ik liep in dien tijd een weinig strompelend naar

huis.
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Na eenigen tijd volgt hierop een continue, doffe ,

drukkende pijn, die vooral bij aanraking en beweging

van het lid zeer toeneemt . Dit is het tijdperk der

zwelling en hitte .

In het derde tijdperk , wanneer zwelling en hitte

voorbij zijn , blijft diezelfde pijn voortbestaan , die vooral

hinderlijk is bij aanraking, gaan en het maken van

bewegingen in het voetgewricht. Voor het eerste tijd

perk behoeft hier geen verdere verklaring gegeven te

worden .

Het tweede tijdperk van pijn , hetgeen bedoeld werd

in het betoog van Dr. E. , ofschoon hij in het beloop

geen bepaalde tijdperken aanneemt, moest volgens

hem, dus aan de drukking van het extravasaat of

exsudaat worden toegeschreven .

Ik zal trachten er een andere verklaring voor te

geven, een verklaring die NIEMEIJER gebruikt, om

stoornissen van anderen aard te verklaren .

Door het extravasaat of exsudaat, dat tusschen de

weefseldeelen wordt uitgestort, ontstaat spanning. Ten

gevolge dier spanning moet de circulatie in de weef

sels belemmerd worden . Er ontstaat een zekere graad

van anaemie. Dit verklaart, waarom later, wanneer

de spanning ophoudt en het exsudaat is geabsorbeerd ,

de pijn nog langen tijd blijft bestaan , en eerst veel

later of in het geheel niet verdwijnt.

De anaemie, de stoornis in de circulatie blijft be

staan en brengt een ziekelijke hyperaesthesie te

weeg.

Dit verklaart waarom de door BONNET aanbevolen
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passive bewegingen van het gewricht in dit stadium

iets goeds konden doen. Zij verbeterden direct den

anaemischen toestand .

Dat de fricties dien toestand verbeteren door de

circulatie op te wekken, is tevens het bewijs, dat de

gegevene verklaring juist is, terwijl eindelijk de toe

stand der ledematen zelf, wanneer de verstuikingen

niet genezen zijn , genoegzaam leert, dat de circulatie

daarin gestoord is . Immers de lage temperatuur en

vermagering, die zij dikwerf vertoonen , kan daarvoor

als voldoend bewijs worden aangevoerd.

Het verloop dat een voetverstuiking heeft, met min

of meer verscheuring van zachte deelen en grooter

of kleiner bloedextravasaat, is gemakkelijk te schet

Het is zoo typisch , dat het slechts eens be

hoeft opgegeven te worden, waarom ik het ook in

mijn histories niet van dag tot dag zal vervolgen,

om wijdloopigheid te vermijden.

sen .

Geï:lealiseerd Geval.

Na een hevigen val krijgt iemand een voetverstui

king.

De voet is naar binnen omgekanteld.

Status praesens,

24 uur na het ongeval .

Voet en het onderste gedeelte van het onderbeen,

en vooral rondom het tibio -tarsaal sterk gezwollen.
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Daar ter plaatse verhoogde temperatuur.

De geheele zwelling is donkerblaauw zwart ge

kleurd door geextravaseerd bloed .

De huid is niet gewond .

Hevige pijn bij aanraking van het gezwollen lid .

Onvermogen tot gaan en beweging.

Geen fractuur,

Na een frictie van 15—20 minuten , zwelling ver

minderd , terwijl ook op het einde der frictie de pijn

veel is afgenomen .

T'olgende dag .

Zwelling dezelfde als op het einde der frictie van

gisteren .

Pijn vermeerderd.

Zwarte verkleuring van den huid .

Na de frictie.

Geen zwelling; pijn veel verbeterd ; van verhooging

van temperatuur niets meer waarneembaar.

Patient begint in de kamer op en neder te loo

pen en ondervindt hierbij slechts weinig hinder meer.

Derile day.

Nog pijn rondom het tibio-tarsaalgewricht, vooral

aan de bovenbuitenzijde en onder den buitenenkel

en donkere verkleuring van den huid .
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Na de frictie.

Pijn minder ; gaan en bewegingen met het voet

gewricht gemakkelijker.

Na nog 2 of 3 fricties is pat . gewoonlijk volkomen

hersteld .

Sinds lang heb ik voor regel aangenomen, dat ik

den pat . slechts ééns per dag frictionneer.

Alleen in gevallen, die spoed vereischen , kan zulks

zonder eenig gevaar meermalen daags plaats hebben .

Dr. E. merkt op, dat de hand van dengene, die

frictionneert, met een groote mate van dexteriteit

moet begaafd zijn en zich lang moet geoefend heb

ben vóór hij die behandeling op zich neemt. Hij

zelf had zich lang geoefend onder Dr. LEBÂTARD .

Hierin moet ik met E. ten zeerste instemmen .

Zelfs noem ik het gevaarlijk, wanneer een niet ge

oefende hand die behandeling gaat doen . Ik herin

ner mij gevallen, die behandeld zijn door men

schen , die het alleen hadden van hooren zeggen ,

waar de zwelling onder het frictionneeren niet ver

minderde , maar toenam , en waar men eindigde met

door het frictionneeren een flinke ontsteking tot stand

te brengen. Anderen, die , na eenige fricties, weer

snel hun toevlucht namen tot de gewone antiphlo

gistische behandeling.

Maar gesteld al , dat men niet komt tot zoodani

gen uitgang, dan ken ik weinige operaties, die pijn

lijker zijn, dan het gedurende een zekeren tijd ruw

wrijven over zulk een pijnlijk, gezwollen en verhit
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lid , terwijl, bij een geoefend masseur, de pat. niet

alleen geen pijn heeft, maar de behandeling aange

naam vindt ; en aangenaam is het inderdaad , indien

men zich niet te zeer haast, en er geen bezwaar in

vindt eenige malen meer te frictionneeren .

Men moet minstens 15-20 minuten, met dezelfde

gelijkmatigheid, met dezelfde snelheid , zonder de druk

king op het lid iets te doen toenemen, en terwijl

men het lid slechts zeer licht aanraakt, in een snel

tempo kunnen frictionneeren .

Iedere rust en weder beginnen is pijnlijk ; evenzoo

iedere ongelijkmatigheid van drukking of verwisseling

van handen .

Dit laatste heb ik nooit krachtiger ondervonden

dan bij de behandeling van rheumatische ontstekin

gen . Wanneer ik daar met een longitudinale streek

was begonnen , dan was het onmogelijk, die gedu

rende den geheelen duur der frictie te veranderen.

Zelfs wanneer men die slechts in een dwarse streek

overbracht, was het genoeg, om den pat . luidkeels

te doen schreeuwen van de pijn.

Als eerste regel bij het frictionneeren van pijnlijke

leden moet daarom vastgesteld worden , dat dezelfde

hand het lid niet mag verlaten , alvorens de frictie

geheel geëindigd is.

De methode, die ik sinds jaren gevolgd heb , en

waarmede tot nu toe aile gevallen van voetverstui

king , die onder mijn behandeling geweest zijn, in

korten tijd geheel zijn hersteld, is de volgende:

Pat . zet zich zoo gemakkelijk mogelijk in een
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armstoel. Het pijnlijke lid legt hij vóór zich op een

kruk . Hiervoor gebruik ik een gewone piano -kruk,

die , door haar schroef, gemakkelijk hooger en lager

kan gedraaid worden, naarmate het voor den pat .

of voor den masseur beter uitkomt.

Ik zelf plaats mij in een veel lageren stoel , 200

dat het lid vóór mij ligt, ter hoogte mijner ellebogen .

Uit deze positie trek ik het voordeel , dat ik mijne

beide handen zeer gemakkelijk kan bewegen ; de eene

hand om het lid te fixeeren en de andere om de

frictie te doen, terwijl ik mij volstrekt niet behoef

te bukken, hetwelk bij zulk een uiterst vermoeiende

bezigheid lang niet van belang ontbloot is .

Nadat ik hierop mijne vingers goed met eenig vet

heb ingewreven, waarvoor ik gewoonlijk gebruik de

Gold Cream uit den handel, leg ik de hand, die

fixeeren moet, van onderen vast tegen de plantair

vlakte; terwijl mijn duim of vingers, naarmate de

voetverstuiking binnen of buiten heeft plaats gehad,

gesteund wordt tegen dien enkel, welke aan de niet

beleedigde zijde ligt.

Op deze wijze is de voet volkomen gefixeerd, en

zijn geen bewegingen in het voetgewricht mogelijk.

Met de hand, die frictionneeren moet, omvat ik

nu het geheele tibio -tarsaalgewricht; b . v . wanneer

de verstuiking aan de buitenzijde van den linkervoet

heeft plaats gehad, komt de radiaalzijde van mijn

rechter wijsvinger te liggen onder den buitenenkel,

terwijl de ulnairzijde van mijn duim verder boven

het gewricht heen loopt.
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In die positie nu, volbrengt mijn hand gedurende

10-15 minuten de op blz . 25 beschreven streek,

terwijl ik aan het einde van dien tijd, de frictie

langzaam en gelijkmatig in intensiteit doe toenemen .

Na 15-20 minuten is dit gedeelte afgeloopen, en

ga ik over tot het tweede deel , dat 5 minuten duurt.

Mijn duim plaatst zich vóór en de overige vin

gers achter het kuitbeen , waarop ik weder met een

gelijkmatige snelheid een frictie ten uitvoer breng,

van den buitenenkel af tot aan de helft van het on

derbeen .

Na 5 minuten is dit gedeelte afgeloopen, en de

behandeling voor dien dag geëindigd.

Hierop leg ik een droog windsel matig vast aan.

Het resultaat, hetwelk men na een frictie verkrijgt,

is genoegzaam beschreven, en bestaat voornamelijk

in vermindering van zwelling en pijn.

Opmerkelijk is het, hoe beiden , na eenig friction

neeren , langzaam verminderen .

De passieve bewegingen, die door E. en evenzoo

door LEBÂTARD en ESTRADÈRE als tweede gedeelte

gedaan worden, laat ik, om de vroeger opgegevene

redenen, geheel achterwege.

Volgens mijn methode verloopt een voetverstui

king even zoo snel , en ontga ik het gevaar om een

fractuur zonder verplaatsing te verslimmeren.

Het voordeel, dat deze methode van behandeling

der verstuikingen oplevert boven de antiphlogistische,

kan met weinige woorden uiteengezet worden .

10. De tijd van behandeling is veel korter.

3
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20. Met deze behandeling komt men tot een zekere

genezing, wat bij de antiphlogistische methode

lang niet zeker is .

De hier opgegevene behandeling is natuurlijk even

zoo van toepassing op alle distorsies, die voor de

hand van den masseur toegankelijk zijn.

Alleen niet alle distorsies kunnen met dezelfde

snelheid en op dezelfde wijze behandeld worden. -

Bij het voetgewricht heeft men het voordeel, dat het

aan alle kanten te bereiken is .

Bij distorsie van het kniegewricht wordt de zaak

lastiger, ondat men hier de diep gelegene banden,

b. v. het lig. cruciat niet frictionneeren kan, en men

dus bij de behandeling eenigzins anders moet te

werk gaan.

Evenzoo is het met de distorsies van de metacar

paal- en metatarsaalbeenderen .

Niettegenstaande evenwel alle andere gewrichten

meerdere moeite opleveren , en een langduriger be

handeling behoeven, zoo heb ik toch reeds vele ge

vallen van distorsies van andere gewrichten verzameld,

die langs dezen weg geheel hersteld zijn. De mede

deeling daarvan ligt voor dit oogenblik buiten mijn

bestek. Evenzoo ga ik heden ook de gevallen met

stilzwijgen voorbij, waarbij fricties bij geheel andere

gebreken met succès door mij zijn aangewend .



HOOFDSTUK UÍ.

H. KEMP, 48 jaar . Werkman .

Opgenomen Binnengasth . 19 April 1866. Ontslagen

12 Mei 1866 .

Distorsio pedis dextri.

Patient was, terwijl hij een bak met kalk droeg,

over een stuk hout gestruikeld .

Het loopen was dadelijk geheel onmogelijk om

een hevige pijn , die hij aan zijn rechtervoet gevoelde.

Tot op 4 Mei, toen hij onder mijn behandeling

kwam, was hij behandeld met rust, omslagen van

eau de Goulard, gipsverband, enz .

Status praesens op 4 Mei.

Vrij groote zwelling van den voet ; zeer pijnlijk bij

aanraking rondom het tibio-tarsaalgewricht; onvermo

gend tot beweging ; geen bloedextravasaat. De zwel

3 *
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ling strekt zich uit tot het onderste derde gedeelte

van de Tibia .

Op de gewone wijze behandeld met fricties en

droog windsel.

Heeft 12 Mei volkomen hersteld het Gasthuis

verlaten.

M. J. BONDT, 20 jaar, Dienstbode.

Opgenomen Binnengasth. 19 Mei 1866. Ontslagen

9 Junij 1866 .

Distorsio pedis dextri.

Patiente is vroeger reeds tweemalen in het Binnen

gasthuis behandeld wegens hysterische verlamming.

Op 6 Februarij 1865 is zij van een trap gevallen ,

en verstuikte haar rechtervoet aan de buitenzijde.

Gedurende 6 maanden is zij te huis daarvoor be

handeld geworden ; eerst geheel antiphlogistischen

daarna met prikkelende middelen .

Niettegenstaande deze behandeling, zijn de pijnen

in het tibio - tarsaalgewricht daar ter plaatse blijven be

staan .

2 April 1866 verstuikte zij dienzelfden voet op

nieuw, maar nu aan de binnenzijde.

Het loopen werd nu geheel opgeheven .
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De behandeling bestond in bloedzuigers, stijfsel

verband, enz.

Van den 19den Mei tot op den 27sten Mei, toen

Prof. TILANUS mij toestond haar volgens mijn me

thode te behandelen , had zij de gewone chirurgische

behandeling met absolute rust .

Status praesens, 27 Mei .

Het geheele rechterbeen is veel kouder dan aan

de linkerzijde.

Blijkbaar is het ook dunner.

Van tijd tot tijd krijgt zij pijnen door het geheele

been.

Staan is onmogelijk ; zeer pijnlijk rondom het ge

heele tibio-tarsaalgewricht, zoowel aan de binnen- als

buitenzijde van den voet.

Het bindweefsel tusschen de achillespees en de

flexores van den voet evenzoo zeer pijnlijk.

Die pijnlijkheid neemt de geheele onderste helft

van het been in .

Zij was een der lastigste patienten die ik ooit be

handeld heb .

Geheel hersteld werd zij 9 Juni 1866 ontslagen.

Dagelijks één frictie .
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C. Bom, 18 jaar. Dienstbode.

Opgenomen Binnengasth. 6 Juni 1866. Ontslagen

13 Juni 1966.

Distorsio pedis dextri.

12 Mei 1866 struikelde zij over een ongelijken

steen, terwijl zij een kind droeg.

Zij voorzag zich dadelijk van Chirurgicale behan

deling (koude, stijfselverband , enz . )

Status praesens 6 Juni.

Voet en het onderste gedeelte van het been zeer

gezwollen ; zeer weinig bloedextravasaat.

Zulk een belangrijke zwelling had ik nog weinig

opgemerkt.

De aanraking of beweging van den voet is uiterst pijn

lijk . Het gaan is onmogelijk . Zelfs zeer zachte fricties

kunnen bijna niet verdragen worden . De eerste mas

sage was zeer kort, 6 minuten ; droog windsel . Daarna

kreeg zij op de gewone wijze iederen dag een frictie

gedurende 15 minuten, en werd den 13 Junij vol

komen hersteld onslagen, zoodat zij dadelijk de werk

zaamheden in haar dienst kon hervatten .
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W. F. POPPEUS, 46 jaar. Boerenknecht.

Opgenomen Binnengasth. 7 Juni 1866. Ontslagen

13 Juni 1366.

Distorsio pedis sinistri.

Patient heeft op 12 Mei, terwijl hij bezig was zijn

werk te verrichten , een val gedaan en zijn linker

voet verstuikt.

Tot op zijn komst in het Gasthuis heeft hij blijven

doorwerken voor zooveel zijn voet hem zulks toe

liet ; chirurgicale behandeling niet ingeroepen , maar

hij behandelde den voet zelf, met koude omslagen

en stijf windsel:

Status praesens.

De voet sterk gezwollen; heet en zeer pijnlijk bij

aanraking ; geen fractuur of bloedextravasaat. De gang

is uiterst moeielijk met een stok .

Na 6 fricties is patient volkomen hersteld ontslagen.
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J. W. DE BLOK , 42 jaar, Kleerenmaker.

Opgenomen Binnengasth. 22 Juni 1866. Ontslagen

29 Juni 1866 .

Distorsio pedis sinistri.

Vier dagen vóór zijn opname is Pat . in dronken

schap van een trap gevallen , waarbij hij zijn linker

voet verstuikte. Voortstrompelende, struikelde hij met

denzelfden voet nog eens over een paal .

Hij moest blijven liggen, en werd naar huis ge

dragen. Daar hij niet gaan kon, bleef hij te huis

rust nemen en behandelde zijn voet met koud water.

Status praesens 22 Juni.

Voet en het onderste einde van het been belang

rijk gezwollen en heet op het aanvoelen .

Groote mate van pijn, en onvermogen tot passive

of active bewegingen; geen fractuur maar donkere

verkleuring van den huid daar ter plaatse door bloed

extravasaat.

Na 6 fricties heeft hij geheel hersteld het Gasthuis

verlaten .
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E. K. Dienstbode.

Distorsio pedis sinistri.

29 Augustus 1866, bij het afgaan van een trap

struikelde pat. , waarbij zij haar linkervoet op een

hevige wijze verstuikte.

Daar de familie, waar zij diende, toen buiten was,

kon ik eerst den volgenden dag komen.

Gedurende dien tijd werden koude omslagen aan

gewend van azijn en water.

Status praesens 30 Augustus.

Belangrijke zwelling van den voet en een gedeelte

van het onderbeen ; heet op het aanvoelen ; de huid

op de gezwollen plaats donker verkleurd door bloed

extravasaat; groote pijnlijkheid rondom het voetge

wricht, vooral aan de buitenzijde en het onderste

gedeelte van het onderbeen .

Onvermogen tot gaan of beweging.

Geen fractuur.

Daar ik slechts driemaal per week buiten kon

komen, heb ik veertien dagen noodig gehad om dit

geval volkomen te herstellen .

De behandeling en het beloop was op de gewone

wijze.

Na zes fricties volbracht pat. haar werk alsof er

niets gebeurd was.
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C. Engelsche bonne.

Distorsio pedis dextri.

15 Juni 1867 viel pat. van een trap, waarbij zij

haar rechtervoet verstuikte .

Den volgenden dag kon zij eerst onder behande

ling genomen worden, omdat de familie buiten was.

Status praesens, 16 Juni .

Voet en onderste helft van het onderbeen zeer ge

zwollen , met vrij groot bloedextravasaat.

Hevige mate van pijn ; onvermogen tot staan en

beweging

Geen fractuur.

Gewone behandeling

Hier verdient opmerking, dat, daar de frictie da

delijk vrij goed was aangezet, waardoor pijn en zwel

ling zeer was afgenomen , pat . zich ' s avonds in staat

gevoelde (evenwel tegenovergesteld aan hetgeen haar

aanbevolen was) om water aan te dragen voor een bad.

Nadat zij driemaal was gefrictionneerd kreeg ik typhus

exanth.

Evenwel liep pat. toen reeds vrij gemakkelijk.

Na mijn ziekte zijn nog drie fricties noodig ge

weest, om haar geheel te herstellen , waarna zij met

de familie een buitenlandsche reis is gaan maken ,
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Mej. S. , Amsterdam ..

Distorsio pedis sinistri.

24 Dec. 1866 verstuikte Pat. haar linkervoet bij

het afgaan van een trap .

De gewone verschijnselen der verstuiking waren

in ruime mate aanwezig .

Gedurende 3 maanden is zij bepaald in huis moe

ten blijven.

Tot op haar komst onder de behandeling met fric

ties, 9 Juni 1868 is zij slechts zeer weinig uitgegaan.

De pijn, die tot dien tijd was blijven bestaan, be

lette haar het gaan bijna volkomen. De therapie,

gedurende al dien tijd gebezigd, bestond in het aan

wenden van koude, bloedzuigers, twee stijfselverban

den, tweemaal gipsverband, electrotherapie, onder

huidsche injecties met mur. morph. enz .

Alleen gedurende de laatste weken had zij iedere

therapie geheel laten varen, meenende dat toch niets

meer kon helpen .

Op dringend aanraden van haar familie liet zij zich

volgens deze methode behandelen .

Status praesens 9 Juni .

Van zwelling enz . is niets waarneembaar. Het

eenigste wat hier sterk op den voorgrond treedt is

de pijn.
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Vooral de lig . lat. intern . kunnen geen aanraking

veelen .

Ook het geheele beloop der musculi peronei tot

in de voetzool zeer pijnlijk, terwijl tevens op den

voetrug aan het tibio - tarsaalgewricht geen drukking

verdragen wordt.

De bewegelijkheid is alleen gestoord door de pijn ;

kraking enz. niet waarneembaar.

Het gaan is alleen mogelijk te huis op den vlak

ken grond, waarbij Pat . zich bij voorkeur op haar

hiel beweegt, omdat de pijn haar verhindert den voet

vlak neder te zetten .

Na 19 fricties was Pat. zoo ver hersteld, dat zij

„ haar gewonen gang” had terug gekregen. Het gaan

is nu zoo goed, dat zij zonder moeite vrij groote

wandelingen doet.

Slechts zeer weinig pijn blijft haar over .

Om de invallende warmte heeft Pat. verzocht, daar

zij bijna volstrekt geen hinder meer had, de weinige

fricties die zij nog moet nemen , uit te stellen tot

November aanstaande.

D. A. B. Huisknecht.

Distorsiopedis dextri.

6 Februarij 1868 , ter gelegenheid van een diner,

viel hij, beladen met eenige schotels, van een trap,

waarbij zijn rechtervoet binnenwaarts omkantelde,
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In weerwil van de hevige pijn bleef hij dien

avond doordienen , hetgeen tot verslimmering van het

geval veel bijbracht.

Den volgenden dag kwam pat . onder mijn be

handeling

Status praesens 7 Februari.

Voet en onderbeen belangrijk gezwollen ; groote

pijnlijkheid en hitte van het lid , vooral aan de bui

tenzijde van het voetgewricht; geen, of althans zeer

weinig bloedextravasaat.

Onvermogen tot gaan en beweging,

Fractuur niet waargenomen .

De gewone behandeling met frictie en droog windsel.

Na de tweede frictie ging pat. zonder steun door

een gang wandelen.

Na 5 fricties nam hij zijn gewone werk weer op

en was geheel hersteld .

Mevr. N. N. , Amsterdam .

Distorsio pedis dextro.

2 Maart 1868 bij het afgaan van een trap , strui

kelde zij, en verstuikte haar rechtervoet. Bij het

vallen was haar voet zeer sterk naar binnen omge

kanteld:
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De behandeling, voorgeschreven door den Chirur

gijn: rust , stijf windsel en vochtig houden met koud

water en brandewijn .

Daar het geval van vrij ernstigen aard was, moest

hij, wat den tijd betreft, een ongunstige prognose

stellen .

Dit was te onaangenamer, omdat op 4 Maart een

bal zou plaats hebben, waar zij zich voorgesteld had,

haar dochter te geleiden . Op aanraden van haar zoon ,

die reeds vroeger wegens voetverstuiking door mij

was behandeld geworden, besloot zij tot mijn me

thode van behandeling over te gaan .

Status praesens. 2 Maart 's avonds 8 uur.

Rondom het tibio-tarsaalgewricht op den voetrug

en het geheele onderste derde gedeelte van het onder

been bestaat een belangrijke zwelling.

Verhoogde temperatuur daar ter plaatse.

De huid is donkerblaauw zwartachtig verkleurd

langs de buitenzijde van het onderbeen , gewricht en

voet, door bloedextravasaat te weeg gebracht .

Van fractuur der malleoli kan niets worden waar

genomen ,

Groote pijnlijkheid op het gezwollen gedeelte, maar

vooral aan het tibio -tarsaalgewricht.

Beweging van den voet of aanraking zeer pijnlijk.

Het gaan onmogelijk . Wegens de belangrijke zwel

ling kan over het al of niet bestaan van verscheurde

banden niets bepaald worden .
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De prognose, dat Mevr. het bal zonder hinder zou

kunnen bezoeken , werd door de familie eenigzins

railleerend opgenomen.

Om de hevigheid van de pijn frictioneerde ik dien

avond slechts 12 minuten en deed een eenvoudig

windsel om , waarbij de aangewende koude geheel

werd achterwege gelaten .

3 Maart. Twee fricties. De laatste frictie 'savonds

kon eenigzins aangezet worden, omdat de pijn reeds

veel verminderd was, en van zwelling reeds bijna

niets meer was waar te nemen.

Patient gaat in de kamer op en neder.

De donkere verkleuring, door de bloeduitvating

te weeg gebracht, had ook de binnenzijde ingenomen .

Het geheel had het aanzien, zooals Dr. MILLET

zegt, dat het den schijn had , dat zij , une chaussette

noire ” droeg

4 Maart. Drie fricties. 's Avonds ten 8 ure bezocht

zij het bal met het meeste genoegen.

Enkele dames, die hetzelfde bal bezochten en die

op het geval opmerkzaam waren gemaakt, hadden

in haar gaan niets bijzonders waargenomen.
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THESES.

I.

Het ware te wenschen , dat men minder deed voor

gymnastiek , maar meer voor voeding van het volk .

II.

Methodieke passive gymnastiek is zeer aan te

bevelen bij zwakte en convalescentie.

III.

Teregt merkt Dr. EULENBURG op, dat Scoliosis ha

bitualis is toegenomen , sinds de gewone gymnastiek

in niet wetenschappelijke handen is .

4
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IV .

Het physiologisch -anatomisch gedeelte van het exa

men voor onderwijzers in de gymnastiek is een dwaas

heid.

V.

Sterk inspannende spieroefeningen op ouderen leef

tijd zijn zeer af te keuren.

VI.

Frictionneeren is het eenige middel , dat men bij

Distorsio pedis moet aanwenden .

VII.

Bij apoplexia is een der hoofdíndicaties, om de

uitdooving der zenuwprikkelbaarheid aan de peri

pherie te voorkomen .

VIII.

Tegen Rheum . art. acut. is de sulph . chin. een

uitstekend geneesmiddel.
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IX .

Bij slijmvlies-ontstekingen moet de plaatselijke

behandeling met hypermang. kal. zeer aanbevolen

worden .

X.

Bij het aanwenden van koude moet men het sub

jective gevoel van den patient als maatstaf bezigen.

XI.

Ausser dem völlig dumpfen und leeren Percussions

schalle, der die complete Luftleere des unterliegen

den Theiles anzeigt, gibt es kaum irgend ein anderes

physikalisches Zeichen , das ohne Ausnahme nur durch

einen einzigen physikalischen Zustand bedingt werden

könnte . (GERHARDT'S Auscultation und Percussion ,

pag. 196. )

XII.

In het algemeen zijn de spieren der ledematen,

die over meer dan één gewricht loopen, zoowel buig

als strekspieren.
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XIII.

Het is onmogelijk om, zoo als in de Zweedsche

methode der orthopaedische gymnastiek geleerd wordt,

de eene helft eener spier te laten werken, en de

andere helft in rust te laten, terwijl evenzoo vol

komen geïsoleerde spierwerking ondoenlijk is.

XIV.

Bij het aanwenden van steunwerktuigen tegen

Scoliosis moet men de aesthetiek niet uit het oog

verliezen .

XV.

In vele gevallen van spier- en peescontracturen

moet de myo. en tenotomie beperkt worden, en plaats

maken voor de relaxeerende werking der fricties.

XVI.

De zwakte en vermagering, die bij vele patienten

met Icterus catarrhalis zoo spoedig optreedt, zal hoogst

waarschijnlijk wel voor een gedeelte moeten toege

schreven worden aan de opneming van galzuren in

het bloed.
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XVII.

Als geheel onnoodig kan het wel beschouwd wor

den , om de bloedingen, die aan het einde der zwan

gerschap door placenta praevia worden teweeg ge

bracht, behalve met rust en de tamponnade, ook

nog door inwendig gegeven styptische middelen te

willen bestrijden.
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