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PROSPECTUS.

H ct do e! van het I ns tituut is, pby"tdcl:l
bu lpmlddeLen van verschillenden aard ter beschikking te stellen voor lijders, die, volgens
het oordeel van hun medicus, voor de thera pie
met deze hulpmiddelen in aanmerking komen.
De Zander-apparaten kunnen worden benut voor personen, bij wie de huisarts een
zorgvuldig geleide bewegingskuur noodig
acht, voorts voor zwakken en reconvalescenten, die nauwkeurig gedoseerde lichaamsoefeningen behoeven. Misvormingen kunnen
worden voorkomen of tegengegaan.
I ndien noodig kan deze bewegingskuur
eventueel met eene thermische of electrische
behandeling worden gecombineerd.
D e behandeling geschiedt in overleg met
den medicus, die den patient naar d e inrichting verwijst. T enzij de huisarts daartegen bezwaar maakt, staan de chirurgische
patienten hierbij onder voortdurend toezicht
van Dr. M . V. van Aardenne, ter.wijl voor
lijders aan inwendige ziekten Dr. P . H .
Kramer, eerste geneesheer van het ziekenhuis aan den B ergweg, als consulteerend
geneesheer, advies geeft.
De massage-behandeling geschiedt door
een gediplomeerde masseuse of masseur.
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! tl et Instituut, opger. in 1897, beschikt
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Een vol!edige verzameling (70) Zander-apparaten
voor actieve en passieve bewegingen, mechanische
inwedtingen en orthopredische correcties .
Enkele Krukenberg-slingerapparaten .
Een Dr. Rossbachsche asthma-stoel.
Toestellen voor vibratie , electrische behandel ing
en aanwending van heete Iucht.
Een heetc lucht-bad met douche.
Twee diathermie-apparaten .
Een vier-ccllen-bad.
Een hoogte-zon.
Een weegtoestcl en meettoestellen .

I I ct lnstituut is voorz ien van centrale verwarming.

OVERZ I C H T . Van de oprichting af tot
1 Jan. 1929 werden 6377 patienten behandeld, lijdende aan zeer verschillende
afwijkingen . De voornaamste behooren tot
de volgende groepen :
I.
Zie kten der bew e gingsorgane n.
De gevolgen van breuken of kwetsingen van
het b ee nderens telsel.
f, . D e g e volge n van ontwrichtingen, verstuikingen, kneuzingen en spi erverscheuring.
c. Gcvolgen, voortvloeiend ui t gewrichts- en
spierrheumatiek.
1
d. Spier·kramp (piano-, viool- en schrijfkramp~
a.
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Afwijkingen van d e n normalen v o rm
kinde ren en v olwassenen.

b~

a. R uggegraatsverkromm in gen.
b. Onvoldoend e of afwijkendc ontw ikk elingvan
de borstkas.
c. Sl echte li c haamshouding.
o. X-b ee nc n, p latvoeten, e .d.m.

HI. D e nadee lige gev olge n van t e weinig
lichaamsbewe ging e n een z ijdige n arbe id
( vro egtijdi gc spierzwakte, kantoorhouding,
zw a ktc na Jangdurige zicktc, e nz .).

I V . Z i e kte n en a fwijkin ge n , die in daarv oor
geschikte ge vall e n, door d eze physisch e
b e h a nde lingsm e thode n guns tig kunne n
worde n b e"invloe d, zooa ls:

DIATH E RMIE.

a. Algcm ec n e ziekten ( vctlijvigheid,suikerzick te,
6.
c.

d.

c.

f.
1

jicht, cn z .)
Hart- en vaatziekten.
Ziektcn Jer ademh;tlingsorgan e n (asthma ,
emphyscem , de gevolgen van pleuritis, cnz .).
Ziekten cler buikorganen (o.a. de chronische
obstipatie; chronische galb laa sontsteking;
chronisch e panc,·easontsteking) .
Gynaecologische aandoeningen.
Zi e kten van h e t zenuwstelsel (ischias, kinder~:~lan:m i ng , verlamming na b eroerte, tabes
e nz .) .
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Behalve de bovengenoemde groepen
bestaande afwijkingen, dient nog een belangrijke groep te worden vermeld, bestaande
uit degenen, die van het instituut dankbaar
gebruik hebben gemaakt voor het behoud
van hunne lenigheid en spierkracht en daarmede van hunne gezondheid .
Menschen van beide geslachten, die door
hun leeftijd, beroep, zittende leefwijze e.d.
het gemis aan oefening en beweging in 't
dagelijksch leven moeilijk op andere wijze
doeltreffend konden vervangcn.
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Bij de diathermie-behandeling wordt een
wisselstroom van gro ote frequentie door het
lichaam of gedeelten daarvan gevoerd, welke
stroom, ten gevolge van den weerstand der
weefsels wordt omgezet in warmte. De
electrische werking treedt bij de diathermie
op den achtergrond, de warmte-werking is
het voornaamste doel.
Met deze , warmtestroomen" kunnen zeer
goede therapeutische resultaten worden bereikt bij tal van ziekten en afwijkingen.
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Onze crvar;ng, z;ch u;tstrekkend over ongeveer 5 jaar (in Mei 1924 werd het eerste
diathermie-toestel in het instituut in gebruik
genomen) is zeer gunstig geweest. Met
succes is de behandeling toegepast bij:

1. Rheumatische ziekten van verschillenden
aard en verschillende localisatie (myalgien, neuralgien, ischias, gewrichtslijden).
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L. Andere chronische gewrichtszickten (arthritis deformans).
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3 . Gynaecologische ontstekingsprocessen.

Q)

4. Chronische cholecystitis en chronische
pancreatitis.
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Over het sub drie genoemde aanwendingsgebied zijn in de laatste jaren ook eenige
N ederlandsche publica ties verschenen, o.a.
van D r. H eijmans uit de Universiteits kliniek
in Amsterdam, die als conclusie o.a. vermeldt :
, De diathermie is een alle szins doeltreffende cesorbeermethode; zij geeft bij gynaecologische ontstekingstoestanden in korter
tijd verbetering of genezing dan andere
method en" .
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V I ER-CELLEN-BAD.
Bij het vier-celle~1-bad volgens Schnee
dompelt de patient (die zich verder niet behoeft te ontkleeden), zijn onderarmen en onderbeenen in daarvoor geconstrueerde met
water gevulde bah ken, waar.in de electr.ische
stroom (galvanisch, faradisch of diathermisch) wordt geleid .
Men kan hierhij, door omw.issel.ing der
polen, den stroom op een groat aantal wijzen
in elke gewenschte richting door het lichaam
leiden . Ook lninnen langs dezen weg medicamenten door de huid in bet lichaam worden
gebracht (katophorese).
Het vier-cellen-bad heeft een uitgebreid
gebied van aanwending; bij verlamrningen
(o.a. na de ziekte van H eine-Medin en na
apoplexie); bij sensibiliteitsstoornissei~ en
parcesthesien door verschillende oorzaken
( o . a. door Von N oorden bij diabetische zenuwaandoeningen aanbevolen); bij ischias;
e.d.m .
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DE KUNSTMATIGE H OOGTE-ZON.
Terwijl de roode en gele lichtstralen meer
als warmtestralen werkzaam zijn, worden de
violette en de ultra-violette ,chemische"
stralen, die door de K. H . Z. in overvloed
worden afgegeven, als therapeuticum benut.
Zooals bekend mag worden verondersteld,
bij de huidige uitgebreide toepassing van de
hoogte-zon- behandeling, wordt deze of als
plaatselijke prikkel of voor algemeene inwerking toegepast.
V oor behandeling komen, na nauwk:eLl!"<qe
c,·cbtj'L/,~q en onder J'Lren,qe conLroLe; in de eerste
plaats patienten met een tuberculeuze infectie in aanmerking, waarbij de verschillende
lokalisaties van het ziekteproces (inwendige
organen, klieren, huid, beenderen, etc.) tot
algemeene of tot meer lokale aanwending
van de hoogte-zon zullen leiden.
V erder worden o .a. bij bepaalde vormen
van ancemieen, rachitis, sommige huid- en
haarziekten, vaak dankbare resultaten verkregen met de toepassing van deze lichtstralen-therapie.
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OPMERKINGEN .

Medico-Mechanische behandeling:

1. N evenstaand tarief geldt voor een behandeling per dag; minder hehandelingen worden naar verhouding berekend.

Dagkaart ...... 1eld.j 2,50,2ekLJ 1,50
Maandkaart. . . . id. j 5 0, ~, id. /35,~
Dhemaandskaart id. /140,~, id. /90,~

2. f/oo r mt'lli'ermo,r;enden wof'()/, op fJOO t'Jle! f'atl r7en
belrok:.ketz ,r;en eeJbeet~ Pall beL Lart'ef afgeweketz.
I n b~':::on ()ere ge~JaL!etz ~ ook Poor :::t'ekenfofl(J,Jctz ~ katz in oPer!eq mel {)e rHrecf t"e cctz ti(Jtl
lager Lart"cf ivorrJen creengekomen.
·'.'

Oiatherrnie-behandeling:
(met navolgcnde Zanderbehandeling inbegrepcn)

0;

1

perzittingf2,50tot/S.~ .

3. Over het bedrag van het abonnemcnt
wordt bij vooruitbetaling beschikt.

Mas sage- behandeling, behandeling
1net E.lectriciteit, H eete L ucht
of H oogte-Zon
van / 1,50 tot

4.

J 3,~

V ier-Cellen- Bad
van /2.50 tot

L:i

5. V oor buiten de stad wonenden kan door
tusschenkomst der Oirectie voor behoorlijk pension gezorgd worden .

J 4,~

H et lnstituut is gcopend van 8 0 ~ 11 0 en
van 12~5 uur. Van 10 74 ~110 uur word en
uitsluitend dames behandeld. ;___ Op ZonFeest-dagen IS het l nsbtuut gesloten.

B~· rzjwe.::<r;bet'rl wuz eenweek) of Langeracblereetz) 1vorrJLbeL abonnemenl Per!en.r;J; beL ''er:::ut'm
moe! bt"111zen r7rt"e mtwnr7etz tza rzjl'oop ''nil bel
abolllzemenl worJen /n!Jebaa/().

.,

.

I
I

Eventueel gewenschte nadere
inlichtingen worden op aanvrage
door de Directie verstrekt.
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