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Deze voordrad/t, Kel;e in Februari 1902 gelbouden icerd, t^ 

in de nummers van Juni en Juli van „Nosokómos:" opgenomen en 

wordt thans met toestemming der redactie van genoemd tijdschrift 

afsondiiijk uitgegeven. 

Het heeft lang geduurd, totdat men in Nederland der liclit-

geneesmethode met zidk een vertrouioen tegemoet kwam als zij ten 

volle verdient. Nu, eerst in het laatste Jialfjaar, eenige genees

kundigen ook hier met de praktische toepassing van Ucldstralen 

bij de behandeling van huidziekten begonnen zijn, zal men wellicJit 

gaarne iets meer dan men reeds in de bladen las over deze genees-

loijze en de principes, op welke zij steunt, vernemen. 

Mijnen hartelijken dank aan Prof. FINSEN te Kopenhagen en 

Dr. GENOUD te Lyon voor de mij betoonde belangstel ing. 
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Geachte aanwezigen! 

Prof. .STOKVIS lieefb bij de oi)ening der u bekende tentoonstelling 
gesproken over het feit, dat onze geneeskunde staat in het teeken 
van „Nosokómos''", in het teeken der ziekenverpleging. Toen gij 
dit hoordet, hebt gij zeker wel begrepen, dat, waar tegenwoordig 
ook in ons land gelukkig zulk eene voorname plaats aan u wordt 
ingeruimd, uwe verantwoordelijkheid wel veel grooter is geworden, 
maar dat ook de naam van verpleegster en verpleger nog meer 
dan vroeger is een eerenaam. 

Want dat is maar niet zoo een los daarheen geworpen gezegde 
van den geleerden spreker geweest. 

Vele zijn de oorzaken die de geneeskunde op dien baan hebben 
gebracht. Zoo is zij aan hare oude vriendin, de artsenijbereidkunde, 
niet zoo trouw meer als vroeger, in dien zin, dat de geneeskundige 
van thans niet meer met het „alle uur een lepel" schermt als 
zijn collega van eene halve eeuw geleden. Gedachtig het „onderzoek 
alle dingen en behoud het goede", schrijft hij wel nog met liefde 
— dank voornamelijk ook Prof. STOKVIS — zijne recepten, maar 
vergeet daarbij niet dat in de natuur nog vele andere krachten 
aanwezig zijn, die hem ten dienste staan. 

Gij hebt het van deze plaats kunnen hooren, hoe hij het 
water gebruikt en hoe groot het Biicces is Ya,n zijne hi/drofJierapie; 
hoe hij naast zuiver water, water met minerale zouten, water 
met koolzuur aanwendt, hoe hij de modder appliceert waar het 
te pas komt en hoe hij zelfs het vulcanischo slik in den vorm 
van omslagen en plaatselijke baden voorschrijft. 
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Tegelijk met het water wendt hij veel meer dan vroeger de 
loarmte aan, waar hij niet alleen warme baden, de warme 
omslagen van PRIE^SNITZ, de warme bronnen der oudheid, maar 
ook heete baden, zeer verhitte lucht in allerlei vormen gebruikt. 

Hoe heeft zich niet de ^wc/^^behandeling uitgebreid! Wij denken 
direct aan den zoo modernen strijd tegen de tuberculose, in ons 
land in zijn aanvang, elders reeds veel meer georganiseerd. 
Oprichting van Sanatoria voor tuberculose-lijders, welk eene taak 
voor de verpleging! Voorwaar de geneeskunde staat in het teeken 
der ziekenverpleging. 

Water en lacht aan de eene zijde, aan de andere warmte, 
electriciteit en eindelijk het licht. De warmte en de electriciteit 
gemeengoed der geneeskundigen, de pap en de koude omslag het 
geliefkoosd speelgoed der leeken, maar het licht nog meer onbekend 
terrein en naar ik hoop te mogen veronderstellen iets aantrekkelijks 
voor u, die reeds veel hebt gebaad, „gepriessnizt", warmte en koude 
hebt gebracht, waar die noodig werd geoordeeld, hebt zien 
electriseeren, doch nog nooit, of in alle gevallen eerst sedert kort, 
de aan u toevertrouwde patiënten hebt beliclit met het oogmerk 
om daarmede tot hunne genezing bij te dragen. 

Ik ben mij zeer goed bewust, dat ik voor u een onderwerp 
ga behandelen - zeer geleerd heet het de phototherapie - dat 
voorloopig althans van weinig practisch nut voor u zal zijn. 
Maar wie weet; reeds in 1898 is er ernstig over gedacht een 
Nederlandsch FiNSEN-Instituut - ik zal u dadelijk zeggen wat 
dat is - op te richten. Uitgewerkte plannen voor eene electrische 
instaUatie zijn gemaakt, druk is er met Prof. FINSEN gecorrespon
deerd. Deze was bedoeld als flnantieele onderneming en als zoodanig 
werd de onderneming niet gewaagd en was zij dan ook wel wat 
gewaagd. Heeft het toen weinig gescheeld of de verpleegsters en 
verplegers zouden ook daar hunne goede diensten hebben kunnen 
verleenen, thans is reeds een enkele uwer daarmede bezig hier 
te Amsterdam, waar werkelyk electrisch licht als geneesmiddel 
wordt aangewend, i) Zooals u weUicht bekend zijn reeds ietwat 
langoren tijd hier, evenals ook op andere plaatsen van ons land. 
Röntgenstralen in gebruik met het bepaalde doel om daarmede 
genezing aan te brengen. Doch ik keer terug tot mijn hcht. 

Wanneer we over de genezende werking van eene stof goed 

1) Later vernam ik uit eene advertentie, dat een onzer fabrieken van 
wetenschappelijke instrumenten reeds eigen vervaardigde electrische lampjes 
(de „ijzerlamp", zie pag. 15) aanbiedt om te gebruiken ter behandeling van 
huidziekten. 
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willen oordeelen, dan is het zaak die stof zelve door en door te 
kennen, want als die stof samengesteld is dan dienen wij de 
werking harer bestanddeelen, elk voor zich, te onderzoeken; 
weUicht is er een deel, dat minder goed, minder gewenscht 
werkt en kunnen wij door dit te verwijderen de werking van het 
geheel versterken. Zoo is het met de scheikundige stoffen uit de 
apotheek, die wij aanwenden. Zoo is het ook met het licht, al is 
dit geen „stof. Ret zonnelicht, zooals wij dat kennen, is eene samen
voeging, eene combinatie van allerlei stralen, die zich alle golvend 
voortplanten, doch daarbij elk op hunne wijze golven of trillen, 
zooals men dat noemt elk hunne eigen golflengte hebben. Wanneer 
nu een hchtstraal door een glazen prisma wordt geleid, wordt 
die straal gebroken d.w.z. verandert zij van richting. Elke soort 
straal wordt op hare wijze gebroken, de een meer, de ander 
minder; de stralen met de geringste golflengte het meest, die 
met de grootste golflengte het minst. Zoodoende komt het, dat 
de in het zonneUcht gecombineerde hchtstralen, doordat het 
Hcht door een prisma valt en elk nu zijns weegs gaat, van 
elkaar worden gescheiden. Een zonnestraal, door een prisma geleid, 
geeft aldus het zonnespectrum, waarin het rood de stralen met 
groote golflengte, die het minst gebroken worden, representeert, 
het violet die met geringe golflengte, die daarentegen het sterkst 
worden gebroken. 

Deze kleurenreeks, rood, oranje, geel, groen, blauw, ultra
marijn en violet kent gij uit den regenboog, waar de waterdroppels 
van de lucht de taak van het prisma vervullen en de zonnestralen, 
die op hun vallen, sphtsen in kleuren. 

Een mensch is altijd geneigd alles te beoordeelen naar wat hij 
waarneemt en vergeet dan dikwijls, dat de organen met welke 
hij waarneemt, hoe volkomen ook, toch gebrekkig zijn. Al zien 
wij in het spectrum met ons oog buiten het rood en buiten het 
violet geen kleuren meer, toch vallen daar nog stralen. Het zijn 
juist zeer interessante die ultraviolette en die ultraroode stralen; 
de eerste blijken chemische (scheikundige) stralen, de laatste 
warmtestralen te zijn. Men stelle zich de scheiding tusschen die 
drie soorten van stralen in het spectrum niet te scherp voor, 
immers in de uiteinden van het voor ons zichtbaar lichtspectrum 
komen reeds aan de eene zijde in het rood warmtestralen, aan de 
andere in het blauw chemische stralen voor. De chemische stralen 
heeten zoo, omdat onder hun invloed allerlei scheikundige werking 
geschiedt. Zij zijn het die zulke zwarte vlekken op uwe handen 
veroorzaken, wanneer gij die, nadat ze met helschen steen in 
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aanraking zijn geweest, aan het licht blootstelt; zij zijn het die 
op de photographische plaat in^Yerken; zij zijn het die, wanneer 
het zonnehcht in onze salons valt de huismoeders ergeren door 
brutaalweg gordijnen en kleeden te verkleuren. Het zijn nu die 
cliemisvUe stj-alen, die eenen groeten rol in de geneeskunde gaan 
spelen. In het eene geval hebben we hunne inwerking leeron 
vreezen on houden we deze angstvallig van onze patiënten ver
wijderd, in het andere loerden we ze als een krachtig wapen 
kennen om bekende ziekten met veel succes te bestrijden of 
hare uitwerking althans te verzwakken. 

Welk (>en machtigen rol het zonnelicht in dieren- en planten-
l(>v(>n s])cell is u allen beekend. L)ie invloed is het onderwerp 
geweekt van lal van onderzoekingen van biologen, (geleerden die 
hunne studie maken van het leven in al zijne vormen). In onze 
dageliiksche omgeving nemen wij dien invloed reeds waar. Breekt 
op een donkeren zomerdag plotseling de zon door, dan verandert 
als op eens de geheele levende natuur. Overal komt leven, de 
vogels zingen hun luidste lied, de insecten zwermen rond, de 
hagedissen glitseren door het zand. Alles is in beweging en ook 
de mensch ondervindt den intensen zonne-invloed. Voornamelijk 
is dit alles te wijten aan wat ons oog en dat der dieren waarneemt, 
het zonnig landschap doet ons goed. Maar toch moet men hier 
ook denken aan een invloed der chemische stralen. Dit heeft 
NIELS R. FINSEN door dierproeven aangetoond. 

Doch laat ik u eerst bekend maken met den man, die ik den 
apostel der ücht-geneesmethode zoude willen noemen. 

NIELS FINSEN is een zoon der FAR-OER. Reeds als assistent op 
het Kommune-hospital ne Kopenhagen maakt hij den aanvang 
met zijne studies over het Hcht, die er toe geleid hebben, dat 
de wetenschappelijke beoefening der hcht-therapie van Kopen
hagen is uitgegaan. Daar is in 1896 op zijn initiatief gesticht 
FINSEN'S medicinske Lys-institut, van welke insteUing § 1 der 
Statuten luidt: „tot lid doen en bevorderen van onderzoekingen 
over de werJdng van licht op levende organismen, hoofdzakelijk met 
liet doel voor nogeii om de lichtstralen aan te n^enden in de medische 
praktijk." Deze stichting, deze hcht-khniek met laboratorium, heeft 
van den dag van haar geboorte af veel succes gehad en de 
Kopenhaagsche milde en w^etenschappelijk gezinde ingezetenen 
en de Deensche Staat hebben wil gehad van het geld, dat aan 
de zoo kostbare installatie van een dergelijk Instituut is besteed. 
Trouwens NIELS FIXSEN was en is er nog de man niet na om 
met iets, waarin niets zit, te beginnen. 
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Reeds in 1900 bleek, dat de aanvankelijke installatie in de 
barakken in den tuin van het Kommune-hospital te klein werd 
voor het toenemend aantal patiënten der polikhniek, te klein 
voor het wassend aantal vreemde artsen, die kwamen kijken, te 
klein voor de uitgebreide Ucht-onderzoekingen, die de thans tot 
Professor benoemde FINSEN met zijn staf van assistenten, waar
onder ik u vooral noem Dr. BANCI, onderneemt. Daar is in 1901 
de gezeUige installatie van den tuin van het ziekenhuis verlaten 
en een eigen huis door het Instituut betrokken, dat zeer 
schoon is ingericht. Ik betreur dit wel wat; zulke aangename 
herinneringen binden mij aan de oude typische inrichting, die 
ik in 1898 mocht bezoeken, dat ik er mij maar niet mee kan 
verzoenen, dat dit nu aUes veranderd is en zoo grandioos is 
geworden. Ik heb zoo wat het gevoel van eene zuster, die 
vroeger in het Buitengasthuis gewerkt heeft en gehecht aan dat 
oude gebouw zich maar niet kan indenken in den nieuwen 
toestand en maar zoowat half wil erkennen dat dat nieuwe 
paleis haar oude gezellige Buitengasthuis is. Maar ter zake: 

NIELS FINSEN begon zijn wetenschappelijken arbeid over 
het hcht met aan te toonen, dat het speciaal de chemische 
stralen zijn, die een machtigen invloed op dieren uitoefenen. 
Hij deed daarbij de volgende proeven, die dunkt mij zeer 
duidelijk dien invloed op lagere dieren aanwijzen. Gij weet zeker 
wel, dat een kikker uit een ei geboren wordt; die eieren vinden 
we als z.g.n. kikkerdril, eene geleiachtige massa, in onze slooten. 
In elk doorschijnend eitje ziet ge eene kikkerlarve liggen, die 
later uit het ei te voorschijn komt en als een kleine kikker met 
een staart lustig rond gaat zwemmen. Beweegt deze zich dan 
vrij door de sloot, reeds in het ei, in zijn glazen kastje, ziet men 
hem nu en dan een duidelijke beweging maken. Het bleek nu aan 
FINSEN, dat, wanneer hij deze kikkereieren door verschillend 
gekleurd Ucht beurtelings het bestralen, de opgesloten larven 
wanneer ze door blauw licht beschenen worden veel meer bew ê-
giugen maken dan in anders gekleurd licht. 

Natuurlijk neemt men bij zulke dierproeven, die wel den meest 
verstokten anti-vivisectie-aanhanger geen ergernis zullen bezorgen, 
allerlei voorzorgen om niet gefopt te worden. De temperatuur 
van het ivater o. a. — het is bijna overbodig het u, die daarin 
meer ervaren zijt dan ik, dit te zeggen, — moet natuurlijk 
constant blijven. 

Op deze tabellen ziet gij den invloed der blauwe stralen duidelijk : 
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TABEL A. 
Uitwerking van verschillend gekleurd licht op de beweging van kikkerlarven. 

(Aantal eieren waarmede de proef genomen wordt: 4.) 

Liclitsoort, welke men 
laat inwerken op 

de larven. 

Duur van inwerking 
van het lucht in 

minuten. 

Aantal bewegingen 
dier larven 

gedurende dien tijd. 

blauw 
duisternis 

lOod 
blauw 
rood 

blauw 
geel 

duisternis 
geel 

groen 
gewoon glas 

gewoon glas 
blauw 
rood 

blauw 
duisternis 

groen 
blauw 

1ste d a g . 
3 
6 
3 
3 
6 
6 
2 
5 
7 
7 
4 

2tie d a g . 
5 
4 
5 
3 

10 
10 
5 

TABEL B. 
(Sam( mvatting der vorige proe-̂  

8 
0 
0 
4 
3 

26 
0 
1 
0 
2 
6 

12 
9 
2 
7 
0 
6 

15 

/en). 

tp. 22« C. 

tp. 22» C. 

Lichtsoort. 

duisternis 
rood 
geel 

groen 
l)lauw 

gewoon glas 

Duur van inwerking. 

21 minuten 
14 
9 

17 
14 
9 

Aantal bewegingen. 

1 
5 
0 
8 

6« 
18 

TABEL C. 
(De vorige proeven, herleid op 16 minuten.; 

Lichtsoort. 

duisternis 
rood 
geel 

groen 
blauAV 

gewoon glas 

Duur van inwerking. 

Ö 
CD 

•4-> 

a 
'a 
CD 

Aantal bewegingen. 

1 
6 
0 
8 

46 
82 



11 

Iets dergelijks ziet men bij jonge aakunanckrs; bij deze dieren 
is het wel merkwaardig, dat de gele en roode stralen, die toch 
juist groeten indruk op hun oog moeten maken hun niets doen ; 
zij zijn er volmaakt onverschillig voor. Door de chemische stralen, 
het blauwe hcht, worden zij echter telkens tot beweging aangezet. 

Zoo heeft men opgemerkt, dat, als dergelijke larven in rood 
licht worden groot gebracht en ze dan opeens in het daglicht 
worden geplaatst, de diertjes erg veel beweging maken, terwijl 
zij, die van hunne geboorte af in blauw licht zich gekoesterd 
hebben, van dat overbrengen in gewoon dagUcht niets weten. 
FiNSEN verklaart dit door aan te nemen dat die laatste larven, 
aan chemische stralen (van het blauwe Ucht) gewend, door die 
van het gewone Ucht niet worden geprikkeld, terwijl de andere 
partij, die nooit een chemischen straal op hun huid hadden gehad 
(rood licht), bij het overbrengen onder de werking dier stralen 
kwamen. 

Ten slotte: men ziet regeinoormen, als ze de keus hebben 
tusschen rood en blauw, zich gewoonlijk in het roode licht leggen. 

Natuurlijk komt het in de vrije natuur niet voor, dat kikker-
larven in blauw, regenwormen in rood licht moeten leven, en 
deze kunstmatig door den natuuronderzoeker in het leven 
geroepen verhoudingen dienen er alleen voor om aan te toonen, 
welke krachtige werking die cUemisclie stralen hebben. Dat het 
hcht ook op den mensch een invloed heeft, dat hebben reeds 
velen — ook vóór FINSBN — gezegd. Reeds vroeger werden zonne-
licht-\)?i^QTi en electri8c]i,-licJit-ha.Aen gebruikt om den mensch daar
mede te behandelen. Zelfs kende men blauw-licht-baden. Sedert 
1861 dweepte de Amerikaansche generaal PLBASONTON met blauw 
licht; de hemel is blauw en de generaal meende, dat er in dat 
blauw wat zat en hij gaf een boek uit „The influence of the 
blue rays of the sunlight and of the blue colour of the sky 
in developing animal and vegetable life in arresting disease and 
in restoring health in acute and chronic disordres to human 
and domestic animals," Philadelphia 1877. Helaas beschouwde 
deze generaal hst blauwe licht als een panacé, een middel tegen 
alle kwalen; hij drukte zijn boek op blauw papier en stak het 
in een blauwen band, zoodat men al dadelijk den indruk krijgt 
dat de inhoud ook wel wat sterk gekleurd zal zijn. Maar genoeg 
over dit blauwboek! 

Nu het is ook zoo, een universaalmiddel is het licht allerminst 
en evenals elk geneesmiddel kan het alleen gebruikt worden na een 
wetenschappelijk onderzoek naar zijne werking en in verband met 
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andere hulpmiddelen. Dit is, waarde hoorders, de fout, waarin 
zoovele leeken op geneeskundig gebied vervallen en waarop ik 
ook wel eens enkele verpleegsters al mag ik die niet totaal 
tot de leeken rekenen — betrapt heb. Zoodra eene nieuwe 
behandehngsmethode, vooral als die binnen het bereik en het 
begrip van niet-niedici valt en door dezen wordt aanbevolen 
bekend ]-aakt, wonlt deze zonder eenige wetenschappelijke basis 
voor alles en nog wat gebruikt, men maakt zich enthousiast over 
het nieuwe heil aanbrengend middel en meent het nu wel zonder 
de mannen en vrouwen der medische studie af te kunnen. Telkens 
vervalt men daarbij in de fout dat men rijp en onrijp met de 
nieuwe methode wil behandeld zien. Is 't zoo niet met de KNBIPP-
methode gegaan en met dat aan den timmerwinkel ontleende 
instrument, van hetwelk velen nog onlangs zoo vol waren ? Toch 
heeft KïTEipp ontegenzeggelijk ook groote verdiensten gehad, toch 
is het mogelijk dat een deskundige met een voorzichtig hame
rende massage eenige genezing in een zeker geval aanbrengt, 
en zoo is het ook met de licht-therapie van den generaal i). 

Het wetenschappelijk onderzoek daarentegen behoedt zich er 
voor om te gaan generahseeren, het legt elk nieuw resultaat op 
de weegschaal en gaat wel flink, doch zeer bedachtzaam verder. 
Dat edde wetenschappelijke onderzoek wordt aan het FINSEN-
Instituut verricht en dit staat ons borg, dat, mocht ook eens een 
enkele stap te ver worden gedaan, een enkel resultaat te mooi 
worden voorgesteld — dwalen is menschelijk — men direct 
daarop op dien stap terug zal komen. FINSEN toch is voor mij 
het type van den man der wetenschap, die wars van humbug 
of reclame kalm voortwerkt, terwijl juist bij die aantrekkelijke 
phototherapie de verleiding daartoe zoo ontzettend groot is. 
Hoewel zeer zwak heeft hij met stalen volharding gedaan wat 
hij te doen vond en heeft hij het geheel verzuimd zijne vernuf
tige denkbeelden geldelijk te exploiteeren. Hij heeft geen patent 
genomen op zijne uitvindingen, doch zijne werkplaats voor eiken 
belangstellenden medicus opengesteld. In '98 toen de patiënten 
reeds uit vele landen — ik zag er uit Rusland en Tyrol — naar 
Kopenhagen kwamen, leefde FIXSEX nog eenvoudig in een klein 

') Ook tegenwoordig en ook in ons land wordt de licht-geneesmethode op 
onverantwoordelijke wijze door kwakzalvers misbruikt om alles en nog wat 
te behandelen. Alles wal zich „Licht-Tnstituut" noemt is daarom nog geen 
vertrouwenswaarde inrichting! Men zij op zijn hoede en consulteere steeds 
een geneesheer. 
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huis. Van den sympathieken onderzoeker kom ik terug tot het 
sympatliieke onderzoek. 

Van groot belang voor de aanwending van licht als geneesmiddel 
is het feit, dat juist ook die chemische stralen de vijanden van 
den mensch, de bacteriën, kunnen verzwakken, ja zelfs kunnen 
dooden. Chemische lichtstralen als ontsmettingsmiddel! Licht 
bacteriën doodend! Ziedaar een nieuw onderdeel van mijn onder
werp, dat zoo uitgebreid is, dat ik daarvan slechts even den sluier 
kan ophchten. Maar genoeg om u te laten zien, dat we ook 
uit het oogpunt van antiseptiek kunnen uitroepen met onze 
begaafde CATHAEINA VAN RENNES: O lieflijke zonne, zoo helder 
zoo rein! 

Met deze wetenschap gewapend kunt gij nog meer dan vroeger 
vechten tegen gordijnen, die om de meubels te sparen de zon 
uit de vertrekken moeten houden, tegen het bewonen van kamers, 
in welke nooit een zonnestraal kan doordringen en begrijpt ge, 
dat we niet alleen mogen spreken van het luchten van beddegoed, 
maar ook van het lichten, al is dit woord wellicht minder gelukkig. 

De Duitsche bacterioloog BUCHNBB toonde op overtuigende 
wijze aan, dat bacteriën door licht verzwakt of gedood worden: 

Wanneer men in eeu glazen doos (van Pe t r i ) een weinig vloeibaar 
gemaakte agar-agar of iets dergelijks, waarbij een druppel bacterie-houdende 
vloeistof is gemengd, plaatst en deze gelij kmatig over de binnenwanden verdeelt 
neemt men na bekoeling en vastworden dezer massa, als men de doos daarna 
aan eene gunstige broedtemperatuur blootgesteld heeft een groot aantal bacterie-
kolonies in de massa waar, die door de groote hoeveelheid den geheelen birmen-
wand eene melkwitte kleur kunnen geven. Plaatst men nu echter van te voren 
zoodanige doos gedurende een zekeren tijd in sterk zonnelicht, dan kan het 
gebeuren, dat men geen enkele kolonie ziet opkomenof dat de kweeking der 
bacteriën slechts zeer spaarzaam gelukt, hetgeen zich openbaart door geen 
of geringe verkleuring van den voedingsbodem. 

Fraai laatBuchner dezeninvloed van het licht zien (fig. 1), door op dergelijke 
doozen met typhusbacteriën met zwarte verf, of zwart papier het woord: 
TYPHUS te plaatsen. Op een aldus behandelde doos ontwikkelen zich nu 
na plaatsing in het zonnelicht en daarna in de broedstoof de bacteriën alleen 
onder de zwarte letters, waar het zonnelicht haar niet kon dooden zooals de 
andere bacteriën, die niet door verf bedekt waren. De bacteriën schrijven 
aldus haren naam. Dit geschiedt echter alleen, als het licht doodend of althans 
verzwakkend inwerkt. Men kan dus omgekeerd door bekende bacterie-
culturen te gebruiken op deze wijze onderzoeken of het licht deze eigen
schappen heeft. F i n s e n controleerde dan ook aldus de bacteriedoodende 
eigenschap van het, licht ziiner velschillende toestellen. 
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Fig. 1. Pioef van B u c h n e i , De bacteiie kolonies zijn aJleen daai opgekomen, 
waar zij eeist beschut waren door zwaifce letteis tegen de nadeehge werkmgvan 
het zonnehcht. 

De antiseptische kracht van het licht kan men in getallen 
uitdrukken, doordat men aangeeft, hoeveel tijd eene bekende 
bacterie-cultuur aan dat licht moet worden blootgesteld om 
gedood te voorden. Het is aardig te zien hoe men door allerlei 
toestellen en door verbetering der lampen allengs geleerd heeft 
die anti-septische d. i. bacteriedoodende eigenschap van het licht 
beter te gebruiken i). 

') Deze tabel, waarin geen rekening gehouden woidt met de inrichting der 
verschillende pioeven, maakt geen aanspiaak op wetenschappelijke waarde, 
doch IS alleen door mij opgesteld om oenig denkbeeld te geven hoeveel 
meer men thans met het licht m dit opzicht beieiken kan dan 10 jaai 
geleden. 
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Ik behoef u er wel niet op te wijzen, dat in de chirurgische 
antiseptiek, zooals gii die kent, nergens licht gebruikt wordt 
en ik zoude u ook niet aanraden uwe handen ter ontsmetting 
te laten veriichten door eene ijzerlamp van BANG — het aller
nieuwste op dit gebied — want de chemische stralen zouden niet 
alleen uwe bacteriën, maar ook uw vel wellicht parten spelen! 

En hiermee kom ik ongemerkt tot de practische toepassing 
der üchtstralen,- die dan wel mogelijk is en moet ik vooral uwe 
aandacht vragen voor twee geneesmethodes, beide door FINSEN 

gevonden en die beide reeds een zegen voor velen geweest zijn. 
Ik bedoel 1" de behandeling van pokkenlijders in rood licht; 

20 de behandehng van lupuslijders met de chemische stralen van 
de zon of van de electrische boogiamp. 

BEHANDELING VAN POKKENLLJDEES. 

De invloed van het Ucht op de menschelijke huid is groot, 
dit zeide ik u reeds; trouwens gij kent dien invloed allen. Gij 
draagt een parasol, eene voile om de huid van uw aangezicht, 
handschoenen om die uwer handen te beschermen tegen den 
door u ongewenschten invloed van sterk zonnelicht. Gij weet, hoe 
door eene sterke zon eene ontstekingsroodheid, een zoniie-erythee7n 
in het gezicht kan ontstaan, waarbij onze wangen een zeer 
onaangenaam pijnlijk rood vertoonen. WeUicht hebt gij ook 
opgemerkt, dat deze uitslag vooral voorkomt boven op dennens 
en aan de wangen, welke punten het meest blootgesteld ziin 
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aan de onbeleefde inwerking van de zon, die ons van boven haar 
stralen toezendt. 

Evenals dit erytheem, dat wij hier Icennen, komt in het 
hooggebergte, vooral op de gietschers en sneeuwvlakten bij de 
alpenbestijgers eene zeer onaangename aandoening, het gietscher-
erytheem, voor, dat echter juist aan het onderste deel van den 
neus en aan de kin wordt aangetroffen. Dit is dan ook te wijten 
aan de zonnestralen, welke door de sneeuw worden teruggekaatst. 
Dit huidlijden toont ons duidelijk den invloed der chemische 
stralen aan, want het ontstaat bij 0° en daaronder en dat licht 
op de bergen is juist zeer rijk aan chemische stralen. 

Het zonne-erytheem kennen onze roeiers, vooral als ze in het 
voorjaar hunne eerste tochten ondernemen en hunne huid evenals 
zij zelven nog niet getraind is. Want roeien zij weer eenigen tijd 
in de zon dan hebben zij daar geen last meer van. Langer 
blootstellen aan licht roept immers veranderingen in de huid te 
voorschijn, die deze meer bestand maken tegen feilen zonneschijn. 
Door die lange lichtwerking kan het gelaat gebruind worden en 
door lange belichting vooral gedurende de koude kan ook eene 
roode huidskleur ontstaan. De meerdere pigmentatie, ophooping 
van meer donkere kleurstof (pigment) in de huid, is eene nuttige 
inrichting der natuur, zooals de Hamburger huidspecialiteit UNNA 

(dien ge wellicht van zijne pleisters kent) ons leerde en dient 
om de lichtstralen het diep doordringen in de huid moeilijk te 
maken. Denkt daarbij ook aan onze Indie-gasten en begrijpt het 
nut van hunne gebruinde kleur, denkt aan de bruine, roode en gele 
tint van Negers, Indianen en Mongolen, eene kleur die weliswaar 
raseigenaardigheid is geworden, doch in hare ontwikkehng in 
verband moet staan met deze lichtinvloeden. 

Dergelijke zaken kennen wij ook bij de dieren. Het meest 
treffend is wel dat het zonne-erytheem wel voorkomt bij koe en 
paard, doch alleen bij bonte dieren op de niet gepigmenteerde, 
witte, plekken. 

Sterk electrisch licht heeft eene dergelijke uitwerking op de 
huid. Daarmede is niet gezegd dat ge eene parasol op moet zetten 
als ge onder eene boogiamp zit, wel zoudt ge dat moeten doen 
bil dat sterke licht, dat b. v. in enkele fabrieken aanwezig is 
en dat te pas komt bij het aan elkaar wellen van metalen. 
De Zweedsche onderzoeker WIDMARK, die zich in deze questies 
verdienstelijk maakte, heeft aangetoond, dat het ook hier weer 
de chemische stralen zijn, die de huidaandoening veroorzaken. 
Laat hij het sterke electrische licht eene waterlaag passeeren (de 
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warmtestralen worden teruggehouden) dan ziet hij de ontsteking 
ontstaan, niet wanneer eene glasplaat tusschen licht en huid wordt 
geplaatst en door deze de chemische stralen worden teruggehouden. 

Zoo zien wij, dat èn door zonnelicht èn door electrisch hcht in 
de gezonde huid eene hevige ontsteking kan worden opgewekt en 
dat deze aandoening alweer te wijten is aan die ultraviolette, 
chemiscJie, stralen! 

FiNSEN veronderstelt, dat die stralen daarbij inwerken op het 
bloed, dat in de onderste huidlagen in haarvaten stroomt en 
wijst er op, hoe interessant het is, dat het pigment van de huid 
juist vlak boven de bloedrijke laag voorkomt, terwijl men bij 
visschen en kruipende dieren zelfs rondom de bloedvaatjes als 
het ware kokers van pigment aantreft, welke eveneens dienen 
om het bloed te beschutten. 

Het komt bij deze inwerking op de dosis, de toegediende 
hoeveelheid, der lichtstralen aan. In groote dosis geven zij huid
ontsteking bij mensch en dier, in matige dosis kunnen ze daar
entegen eene nuttige werking uitoefenen. Juist als vele medica
menten in groote dosis vergiften zijn; juist als de warmtestralen, 
die in passende hoeveelheid aangenaam en nuttig zijn, in groote 
hoeveelheid verbranding in verschillenden graad veroorzaken. 

Dit alles geldt voor den gezonden mensch. Er zijn verschillende 
ziekelijke toestanden, waailn onze huid gevoehger is voor het 
licht dan als we gezond zijn. Ik ga deze voorbij om tot mijn 
eigenliik onderwerp, de pokken, te komen. 
Dat do pokziekte door licht geinfluonceerd wordt hadden we al lang 

gezien. Immers op de aan het licht blootgestelde deelen der 
pokkonlijders (het gezicht) vindt men de hevigste pokken, later 
de ergste httc^kens. Eigenlijk had nu^n door zich goed rekenschap 
te geven van wat men bi] pokken zag veel over den invloed van 
het hcht vroeger kunnen leeren. Toch behandelde PIOTON in 
New-Orleans pokkenlijders reeds in 1830 in donkere kamers. Men 
denke niet te hcht over zoo eene behandeling of hever verpleging 
in pikkedouker. FINSEN nu had de juiste gedachte dat het vol
doende was de chemische stralen uit te sluiten en dat men de 
andere gerust kon toelaten. Den 3en Juh 1893 stelde hij de 
roodp-Ucltt-heliaiKlelmfj der pokkenlijders voor. 

Negen jai-en zijn sedert dien dag verloopen en vele zijn de 
gunstige ervaringen, die men met die methode heeft verkregen. 
Vele vroegere pokkenlijders loepen thans, dank zij het roodî  
hcht, waarin zij gedurende hunne ziekte verkeerden, rond zonder 
erge of geheel zonder htteekens (>n, wat gewichtig is, de beruclite 
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eUerkooiis, de koorts die den lijder bevangt als de pokkenblaasjes 
gaan etteren, de schrik van ons, medici, treedt naar liet schijnt 
in mindere mate op. Ik kan zelf hierover niet tot n uit onder
vinding spreken, want al heb ik eene pokkenepidemie mede
gemaakt en deze ziekte in al hare vreeselijkheid bij eenige niet 
ingeente personen leeren kennen en ook het grooto nut der 
inenting met eigen oogen waargenomen, roode-hcht-behandeling 
kon ik in de Noord-Brabantsche hutten niet doorvoeren. 

Toch heeft men te Kaïro, waar onlangs met het roode hcht 
behandeld werd, geen gunstigen invloed op het sterftecijfer kunnen 
waarnemen, ofschoon het nog wel tot de mogelijkheden behoort, 
dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Maar al is de 
sterfte niet minder, van hoeveel belang is niet — en te Kaïro 
van nog meer belang dan hier — het goede niet pokdahge uiterlijk 
van de genezen patiënte. 

De afwezigheid van chemische stralen in het roode licht 
voorkomt immers, dat de pokkenblaasjes in ettering overgaan; 
zij verschijnen wel, doch vormen geen puisten. 

De volgende gevahen illustreeren het bovenstaande: 
10. Dr. SvENDSBN liet twee van zijne met rood licht behandelde 

patiënten in het daghcht komen, nadat de pokkenblaasjes in het 
gelaat volkomen verdroogd waren; hij sloeg er geen acht op dat 
op den rug der handen nog enkele goed ontwil^kelde blaasjes 
waren. Direct ontstond ettering van deze blaasjes en de patiënte 
had later hier hare eenige litteekens. 

20. Een ander patientje werd in het roode licht geplaatst, toen 
juist eenige blaasjes op het voorhoofd begonnen te etteren. De 
patiënte had na de genezing dan ook alleen op het voorhoofd 
litteekens. 

Eene grootsche taak valt der verpleging bij deze behandehng 
ten deel en wellicht zal ook u - mochten wij weder door pokken 
bezocht worden — die taak worden opgelegd. In uwe hand is dan 
meer dan ooit het wel en wee der patiënten. Gij weet, hoe 
angstvaUig de photograaph omgaat met zijne photographische plaat, 
alvorens die gefixeerd is. AVelnu even angstvallig en zorgvuldig 
moet gij uwe patiënten verzorgen, totdat hunne beterschap gefixeerd 
is. Alleen door dit beeld steeds in uwe gedachte te houden, zult 
ge niet zondigen door zoo'n schijnbaar onschuldigen zonnestraal 
van buiten tot uw patiënt te laten doordringen. En ik twijfel er 
niet aan of het voorschi'ift van EIXSEN : Het is absoluut noodza
kelijk de roode gordijnen vast te spijkeren om het verplegend 
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personeel te beletten licht in de zaal te laten, is voor u overbodig. 
De roode verlichting verkrijgen wij of door donkerrood glas of 

door 4 — 5 lagen ]-ood katoen of 2 — 3 lagen rood flanel voor 
het glas te hangen. 

Uw verblijf in den zomer in zoo eene roode-licht-barak wordt 
eenigszins aangenaam gemaakt door het feit dat alle vliegen en 
muggen verdwijnen, althans niet rond vhegen, zooals men te Kaïro 
met veel genoegen heeft bemerkt; bovendien en last not least 
verdween daar door de invoering der roode-licht-behandeling 
de afschuwelijke penetrante stank, die door de etterpuisten in de 
barakken heerschte, geheel. Geen stank, geen muggen, beteekent 
bovendien voor u, veel minder gevaar om zelf besmette worden. 

Uwe patiënten hebben bovendien geen last meer van de zeer 
lastige jeuk, die anders pokkenlijders zoo kan kwellen. 

Volgens Dr. ENGEL te Kaïro, die vele pokkenlijders daar in 
rood licht behandelde en volgens de vroegere onderzoekers, 
voelen de patiënten zich zeer behagelijk in het roode hcht, en 
het is daarom zeer opvallend, dat zeer onlangs berichten uit 
Lyon tot ons komen i) waarin geklaagd wordt over den zeer 
prikkelenden invloed, dien het roode licht op den gemoedstoestand 
van vele patiënten had, zoodat enkelen prefereerden van de 
pokken geschonden te worden, hever dan in dat roode licht te 
blijven. Nu zegt dat laatste nog niet zooveel, gij allen kent de 
patiënten die zeggen liever dood te gaan, dan zich b.v. in den zwe
renden vinger te laten snijden, of een bitteren drank in te nemen. 
Maar de waarnemingen der Lyonsche dokters, — het zijn juist 
zeer bekende onderzoekers, die het melden, — zeggen meer. Men 
zal dus met het oog op deze waarnemingen, voorzichtig moeten 
zijn, zooals met zoovele toch in hun effect uitstekende genees
methoden. Reeds wordt groen licht door enkelen beter geacht. 
FLNSEN zal de eerste zijn om de roode kleur zoo noodig te laten 
vallen, mits er maar voldoende chemische stralen worden uit
gesloten 2). Natuurlijk doen zich vele vragen voor: Heeft men te 

1) In Nosokómos, 1902. No. ü, blz. 230 leest men, dat het Britisch Medical 
Journal dit vermeldt. Ik lieb in dit laatste tijdschrift echter alleen een 
berichtje over de waarnemingen te Lyon kunnen vinden. Dit bericht geldt 
dus niet voor de pokkenepidemie te Londen, zooals wij allicht zouden denken. 

2) Onder het afdrukken verscheen het nieuwe jaarverslag van het FINSEN-
Instituut, waarin men leest dat FINSEN de mogelijkheid voorziet, dat 
behandeling van pokkenlijders ook slagen zal in kaars- of petroleumlicht, 
arm aan chemische stralen. Deze wijziging zou voor de behandeling in het 
Imisgezin van onschatbaar voordeel zijn, terwijl men dan de behandeling 
achter glas, zoo gekleurd dat het chemische stralen uitsluit, voor de 
barakken kan reserveeren. De praktijk zal het moeten uitwijzen. 

* 
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Lyon wellicht te hel rood genomen, te Kaïro weUicht meer gedempt 
donkerrood? Of is het de irritable Franschman; maar ook de 
bevolking te Kaïro is niet juist phlegmatisch, naar ik meen. - Uit 
Kaïro wordt echter juist gemeld, dat de patiënten niet zoo licht-
schuw zijn als anders het geval is - ook een zeer groot voordeel. 

Welk een(̂  heerlijke voldoening vooral voor u, als ge na vele 
weken uw patiënt zonder groote of geheel zonder pokdalen ziet. 
Ik herhaal het is vooral aan uwe aanhoudende zorg, dat hij dit 
te danken heeft. Voorwaar, hier staat zeker de geneeskunde in 
het teeken der verpleging! 

Nog moet ik u vermelden, dat ook in onze Oost te Soerabaya, 
dat in Noorwegen en Zweden evenals te Kairo schoone resultaten 
met die behandehng zijn verkregen. 

Thans wil men ook beproeven door het roode hcht roodvonk 
en mazelen on ook wondroos gunstig te influenceeren. Of dit 
gelukken zal moet de toekomst beshssen. 

Dat er ook hier niets nieuws onder de zon is zijn ons de 
beoefenaren der volkenkunde komen vertellen. In Rumenië, in 
Japan is het volgens hen een oud gebruik pokkenlijders met een 
rooden doek te bedekken. In Tonkin brengt men pokkenlijders-
trouwens ook andere zieken - in een spelonk en hangt daar een 
rooden doek voor. Dit is alles zeer interessant en waarschuwt 
ons niet te spoedig te lachen over volksmiddeltjes, waarin zoo 
dikwijls nog een kern van waarheid schuilt. Toch bedenke men, 
dat de huid van den patiënt als eene gevoehge plaat is, zoodat 
zoo'n roode lap niets geeft. 

BEHANDELING VAN LUPUSLI.TDERS. 

Ik verzoek nu uwe aandacht voor het tweede vernuftige idéé 
van NIELS FINSEN, ik bedoel de toepassing van de chemische 
stralen bij de behandeling van lupus. Ik behoef u niet te zeggen 
wat lupus is. Gij kent die ongelukkigen - om u uitersten te 
noemen - die jonge meisjes, die met geheel als het ware inge
vreten gezicht, soms bijna zondei neus hun jong leven moeten 
doorworstelen; soms herinnert ons alleen de gloed van hare oogen, 
die als een paar carbonkels tusschen al dat vuil zijn blijven 
schitteren, welk schoon menschenkind hier door een ehendig lijden 
vervormd voor ons staat. Ik ken er die in bijna alle klinieken 
van ons land hulp hebben gezocht en slechts ten deele gevonden, 
ik ken er, en zoo zijn er zeer vele, die van den eenen kwakzal
ver naar den anderen om zalf loopen. Denkt u in het bestaan 
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dier geheel onschuldig ziek geworden patiënten in en bedenkt wat 
daar geleden wordt, i) 

Welnu: lupus-patiënten door licht te genezen is het doel, 
met hetwelk het Licht-Instituut te Kopenhagen is opgelicht en 
het aantrekkelijke, dat deze methode vooral ook voor leeken in 
zich heeft is het, dat FINSBN flnantieel in staat heeft gesteld tot 
zijn wetenschappelijk werken over het hcht. Want om flnantieel 
gesteund te worden voor wetenschappelijke onderzoekingen moet 
men meestal een practisch resultaat,waarop men wijzen kan, hebben. 

Zooals ik: vermeldde worden bacteriën geschaad of gedood door 
inwerking van sterk Ucht en wel door de chemische stralen. In 
den lupus hebben we eene ziekte voor ons, bij welke bacillen 
(tuberkel-bacillen) op korten afstand van het huid-oppervlak bezig 
zijn ontsteking te veroorzaken en weefsel te vernielen. Voor de 
hand lag dus om te beproeven door chemische stralen op de 
huid te laten inwerken die schadelijke bacteriën te dooden, 
althans te verzwakken. Dat gewoon licht of zelfs sterk zonnehcht 
dit bij lupus niet vermag, bewijst het feit dat lupus juist zoo 
dikwijls in het aangezicht voorkomt. 

FiNSEN nu construeerde toestellen om de chemische stralen 
zoowel van het zonnehcht als van het electrische booglicht zoo 
krachtig mogelijk op de zieke huid te doen inwerken. 

Gij weet hoe een brandglas veel warmte op één punt samen
brengt, concentreert, welnu het apparaat van FIKSEN voor zonne
hcht ziet er precies uit als zoo een brandglas, doch laat juist 
geen warmtestralen door. Dit bereikt hij door een hol glas te 
nemen (twee groote horlogeglazen tegen elkaar) van 25 — 30 cM. 
doorsnede en daarin blauw water te doen. Laat hij nu door dit 
glas de zonnestralen vallen dan worden de warmtestralen door 
het blauwe water tegengehouden. Deze lichtbundel, uit zooveel 
mogelijk chemische stralen bestaande, wordt geleid op eene plek 
der lupeuse huidaandoening. Om hier echter eenig resultaat te 
bewerken moet men die plek bloedledig maken. Daartoe wordt 
een zoogenaamd drukglas met elastieken op het aangezicht aan
gedrukt. 

Dat dit noodig is toonde FINSEN aan door de volgende proef: 

') Wat geleden wordt, bleek mij ten overvloede uit eeiiige brieven uit ver
schillende oorden des lands ontvangen naar aanleiding van het verslag 
mijner lezing in de dagbladen. 
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Achter bei oor v;ui vvu persoon plaatst men oen btukjo pliotogi'aplii.scli 
albuminepapier. Laat men nu de geconcentreerde chemisclie zonnestralen 
op de voorvlakte van het, oor vallen, dau is na 5 minuten Iiei papier nog 
onveranderd. Ais men echter door twee glasplaten het oor druis:!, zoodat 
liet bloedeloos wordt, dan bemerkt men dat in 20,s-ecowf/f̂ i het pliotographiscli 
papier reeds zwart is geworden. Hieruit blijkt dat hel bloed de cliomischo 
stralen belet in liet licliaam binnen ie dringen. 

Is de loesLand van de aihmospheer daarvoor gnnhiig, dan 
gebruikt men Le Kopenhagen hel zonnelicht. In de open lucht 
liggen de patiënten op rustbanken uitgestrekt, hunne oogen zijn 
tegen de zon beschut, bij elk hunner zit de zorgzame zuster, 
gewapend met haar zonnehoed en zonnebril, die de door do lens 
vallenden zonnestraalbundel op de door den geneesheer aang;egeven 
plek leidt. • 

Het spreekt van zelf, dat in zuidelijke landen de vooi'waarden 
voor de „heliotherapie" gunstiger moeten zijn en dat bijv. Le 
Biskra in Algiers, „waar de zon zelfs 's winters steeds helder 
schijnt", de behandeling al zeer weinig zoude kosten. In nog 
gunstiger condities zoude hij zijn die op een hoogen berg in het 
zonnige zuiden kon arbeiden. Op bergen toch werkt men met 
zonnelicht, dat veel rijker aan chemische stralen is dan het licht, 
hetwelk wij hier krijgen, nadat het den geheelen dampkring der 
aarde doorloopen heeft en menigen chemischen straal heeft ver
loren. Het electrische booghcht is dan ook veel rijker aan chemische 
stralen dan ons zonnelicht en heeft daardoor voor de behandeling 
groote voordeelen; op hooge bergen zoude dit anders zijn. 

Het groote nadeel van de behandeling met booghcht is 
echter de duurte; al wordt dit bezwaar met de verbetering der 
installaties veel geringer, menig patiënt wordt er nog door 
afgeschrikt. 

In Denemarken moet men zeer dikwijls — bij afwezigheid van 
het goedkoope zonnehcht- het electrische surrogaat aanwenden en 
troost men zich daarover door de grootere hoeveelheid chemisch 
werkende stralen, die men daardoor verkrijgt. 

FiNSEN gebruikte in .1898 reeds lampen van <S'0 c«»̂ 9ère6', dat zijn 
booglampen die ongeveer 8 maal sterker zijn dan die, welke onze 
station-emplacementen verlichten. Thans zijn te Kopenhagen, naar 
ik meen, 9 zoodanige lampen voor de lupus-patiënten in gebruik. 

Fig. 2, mij welwillend afgestaan door Dr. GBNOUD te Lyon, 
geeft e(me schematische voorstolhng van zoo eene lamp, waarvan 
echter slechts een der vier kijkers is afgebeeld. 
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RoiKlom liet electriüche booglicht (L.) is een metalen ring (F.) 
van 80 cM. doorsnede, die dient om 4 kijkers te bevestigen, welke 
elk liet licht op een patiënt werpen. (Zie Fig. 2 en 3). 

Een zoodanige kijker bestaat uit eene uitschuif bare buis(A.C.D.E.) 
met een viertal lenzen van kwarts er in. Daar, waar het hcht 
in den kijker treedt, is een systeem van twee kwartslenzen 
geplaatst (A.), die het licht concentreeren en het werpen op eene 

Fig. 2. Schema van eene lamp van F i n Ö e n. 

dergelijke lens (D.), die het uiterste gedeelte van den kijker (D.E.), 
ter lengte van 30 cM., van het overige afscheidt. Dit uiterste 
gedeelte is gevuld met gedestilleerd water i), dat voortdurend 
afgekoeld wordt door een koudwaterstroom (R. a. b.), die in den 
dubbelen wand (M. M.) circuleert. Door dit gedestilleerde water 
gaande komen de stralen door eene vierde lens (E.) naar buiten. 
Dan zijn wel alle ultra-roode stralen uit het hcht verwijderd, 
niet echter aUo warnitestralen. Vandaar dat de drukglazen (T.) 
tegenwoordig ook voorzien zijn van eene koudwater-circulatie om 

1) Geen blcaiw water, zooals aanvankelijk het geval was, toen men nog 
lenzen van glas in de kijkers gebruikte. Om meer chemische stralen te 
krijgen is het tocli van gi'oot voordeel kwarts (bergkristal) voor de lenzen 
te nomen, waari)!] men echter weer geen blauw water kan gebruiken, 
daar jnen dan dal voordeel weer ten deele zou verliezen. Dieper op deze 
quaestie hier in te gaan zoude te ver voeren. 
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cle huid voortdurend af te koelen, iets wat den arbeid der ver
pleegster vermeerdei t. 

Bi] eiken kijker staat eene zuster, die voornamelijk zorgen moet 
dat haar patient iTistig ligt, het drukglas niet verschuift, de lamp 

g(M'no waimte geî ft on do afkoehng van kijker en tlrukglas goed 
functionneert. 

Men laat tegenwoordig het hcht vijf kwartier op één plek 
inwerken, zoodat de zuster al dezen tijd bij eén patient staat. 
Natuurlijk controleeren de assistenten do behandeling. 
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Op Uvec wij/en werkL diL chemische hchL op dcii lui)us 1". 
(luodt of vc]-/\vakL heL de bacteriën, maav 2*'. doet hel hcht oen 
soüvL onL.stelcing in het lupusweefsol onstaan, die liet hare bij-
di'aagtj tot de gt>ne/ing. 

]\Jecr dan in den aanvang wordt thans dit laatste punt op 
den voorgrond geplaatst, en groot gewicht wordt er te Kopen
hagen aan gehecht, dat eene lamp, die lui)us moet genezen, die 
ontsteking veroorzaakt. 

Ge weet, dat ŵ e wel meer ontsteking te voorschijn roepen 
om bestaande ontsteking te genezen. Zoo dru})pelt de oogheel
kundige nitras-argenti op het ontstoken ooglid en veroorzaakt 
door dit bijtende vocht nieuwe ontsteking en geneest hiermede. 

Lang heefl men aan het FiNSEN-Instituut proeven gedaan om 
het bezwaar der groote kosten, die deze behandeling met zich 
brengt, te boven te komen. Want de bohandehng met deze kost
bare toestellen duurt bovendien zeer lang, soms een jaar, soms wel 
langer. Kan men nu lampen construeeren, die met minder sterken 
stroom werken en daarbij veel chemische stralen geven, dan zoude 
men in elk ziekenhuis de hchtbehandeling kunnen toepassen. BANC-I 

heeft nu onlangs ons verheugd met de aankondiging, dat hij een 
lampje had uitgevonden, dat een voldoend licht gaf en slechts met 
8 - 1 0 ampères werkte. Met zijne lamp worden nog proeven genomen, 
maar FINSEN heeft ons al verteld, dat deze lamp van zijn assistent de 
onaangename eigenschap heeft, dat de hchtstralen niet diep genoeg 
in de huid doordringen, zoodat we met de zoogenaamde ijzerlamp 
van BANG- alleen den zeer oppervlakkigen lupus kunnen genezen. 

Wellicht is het ook maar beter, dat deze lupusbehandehng 
voorloopig nog maar aan bijzonder daarvoor ingerichte Instituten 
of klinieken gebonden is en dit groote geduldwerk niet in de 
spreekkamerbehandeling komt i). 

Enkele onderzoekers hebben getracht de Deensche toestellen 
te vereenvoudigen. 

Zoo is o. a. ontstaan het toestel van LORTBÏ en GENOÜD, dat door 
de goede zorgen van Prof. MENDES DA COSTA thans hier in het 
Binnen-gasthuis in werking is, aanvankelijk naar het schijnt 
met resultaat. Eene vereenvoudiging is o. a. ook dat de patiënt 
hier zelf de lupeuse plek bloedeloos maakt, door haar tegen 
de buitenlens van het toestel aan te drukken, waardoor het 
drukapparaat van FIXSEN kan vervallen. 

') In de ö maanden, verloopen sedert dat deze voordracht werd gehouden, 
is de lamp van BAN(., ook in den vorm van de imitatie, die den naam van 
K j e l d s e n draagt, meer verspreid en wordt ools te onzent gebruikt. 
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AV̂ eldra zal van w(>g() lieL Deensclie FiNSBx-InsLiLiiut eene ver
gelijkende hLudie verschijnen over de thanw bekende toestellen; 
de ervaring zal echter en dat oeî bt na tijdsverloop moeten 
niLmaken of de kleine toestellen bruikbaar zijn en daarmede 
even goed genezing wordt verkregen. 

Toch vind ik het belang ook voor ons land groot, dat ver
mogenden evenals te Kopenhagen hunne handen ineen slaan om 
hier te komen tot oprichting van een hcht-instituut. In 1898 
heb ik na mijn verblijf in Denemarken daarvoor zwakke pogingen 
aangewend. Nu zijn we nog niet verder en toch zijn overal in het 
buitenland reeds Finsen-apparaten in gebruik. Opvallend is het wat 
in dit opzicht in ii]ngeland maar vooral ook in Rusland en Grieken
land is gedaan. Behoef ik u te zeggen wat hiervan de oorzaak is? De 
FiNSEN-therapie heeft de belangstelhng der Deensche koninklijke 
famiho en heette wijlen de koningin LOUISE niet de moeder 
van Europa? Wanneer de Grieksche, Russische en Engelsche 
kinderen van die moeder te zamen komen te Kopenhagen, dan 
leggen zij steeds veel belangsteUing aan den dag voor het 
FmsEN-Instituut en wat zij zagen, hebben zij naar huis 
meegenomen. Zoo schonk Koningin Olga van Griekenland hcht-
apparaten aan het Hospitaal „Evangehsmos" te Athene on heeft 
zij eene Deensclie pleegzuster daarheen beroepen. De tegenwoordige 
Koningin van t]ngeland heeft als prinses van Wales eene geheele 
installatie aan het London-Hospital gc^schouken en twee hoofd
verpleegsters naar Denemarken gezonden om zich daar de Finsen-
behandeling eigen te maken. De weduwe-keizerin MARIA FEDOROWNA 

heeft de phototherapie in Rusland ingevoerd en richtte te Peters
burg een volledig Finsen-Instituut op, waaraan ook een licht-labo-
ratorium verbonden is. Ook wederom trok eene Deensche zuster 
naar die hoofdstad. 

Tegelijkertijd heeft de Keizerin den Prins van Oldenburg, die merk
waardigerwijze chef van den Russischen geneeskundigen dienst is, 
naar Kopenhagen gedirigeerd, vergezeld van drie bekende geleerden, 
om de methode op de plaats zelve te bestudeeren. Nergens is de 
Finsen-therapie dan ook zoo verbreid, zoo bekend, als in Rusland. 

Ik vond het te merkwaardig, die invloed van koninklijke 
verwantschap op de verspreiding van deze methode. Het is zoo 
goed, dat ook eens aan u de lichtzijde der monarchieën wordt 
voorgehouden. Het moge al w âar zijn, dat dour koninklijke 
verwantschap soms scheeve verhoudingen in politiek opzicht 
kunnen ontstaan^ hier zien wij een voorbeeld hoe die verwantschap 
tot veel goeds kan leiden. 
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Mij is de vraag gedaan of het dan wel zoo noodig was zoo'n 
lichtinstituut. Zijn er dan zooveel lupus-patiënten? 

Of er veel zijn'? Zeer veel. Wij weten nog niets ervan hoeveel. 
In Denemarken heeft FINSEN eene aardige enqnête ingesteld. Het 
institunt werd bezocht door eene vergadering van predikanten. 
Toen deze heeren zeer opgetogen waren over wat zij zagen, heeft 
FmsEN de gelegenheid waargenomen en hun direct een schema 
ter invulling tehuis gezonden met verzoek daarop het aantal 
lupus-patiënten, dat in hunne gemeente voorkomt, aan te teekenen; 
de diagnose te stellen door een arts. Door berekening komt hij 
uit die schemata tot ISOO lupus-patiënten voor Denemarken d. i. 
V2 %)ü- Zeker zijn er in ons land niet minder dan in Denemarken. 
Zooals gij weet komt deze ziekte veel voor onder mingegoeden 
en is daardoor de belangstelling ondei' de meergegoeden welUcht 
niet zoo groot. Het zij echter verre van mij het te laten voor
komen of er in ons land dan niets tegen lupus gedaan wordt. 
Gij weet dat wel beter. Heelkundigen en huidspecialiteiten be
handelen met scherpe instrumenten, met bijtende zalven en 
pleisters dikwijls met succes lupus-patiënten. Maar toch is het 
jammer na de voortreffelijke resultaten, diknifs zonder ecnige 
veniiuikinf/ ran J/et gehiat, door FINSEN vorkregen, dat wij nog 
geen Finsen-Instituut hebben. 

Ook van de Fhibcii-hehsindeling stelle men zich niet voor, dat 
daardoor de lupus als sneeuw voor de zon verdwijnt. Met veel 
geduld, behandehng gedurende maanden en maanden, telkens 
weer behandelen als een klein recidief zich mocht vertoon en, 
bereikt men te Kopenhagen echter resultaten, die zoowel op 
de Duitsche chirurgen-congressen als te Parijs op het congres 
gedurende de tentoonstelling de algeraeene verbazing hebben 
opgewekt van mannen, wier dagelijksch werk het behandelen 
van lupus-patiënten is. 

Fig. 5 toont ons een patiënt van Prof. FINSEN, vrjór en na de 
behandehng ^). 

)̂ liet is eene klassieke (ihche, ontleend aan zijn oorspronkelijk werk en 
door hem voor deze voordracht afgestaan. Intertijd maakte Prof. Fm son 
mij er opmerkzaam op, hoe melancholisch de patient vóói de behandehng, 
en hoe opgewekt hij er na zijne genezing uitziet. 



OC 
re 

O 

a 
f-* 

5 

O o 

3 

00 



80 

In de 5 jaren, gedurende welke het oude Instituut bestaan heeft, 
ziin daar i 1000 patiënten behandeld en vele vonden genezing. 

Slechts 2 a 8% der patiënten zijn ook voor deze behandeling 
ongevoelig. Bovendien heeft de hchttherapie ook op andere huid
ziekten een gunstigen genezenden invloed. Ik vind in het verslag, 
op genoemd congres te Parijs uitgebracht, vermeld, dat van 36 
gevallen van (dopecla areata, een soort van kaalhoofdigheid, 28 
door de lichtbehandeling genezen waren, dat van 20 gevallen van 
acne^ die onaangename puistjes, 12 verbeterd waren enz. enz. 

Reden te meer om reikhalzend uit te zien naar het eerste 
Nederlandsclie Flnsen-Instituut. 

Ik heb getracht u bekend te maken met eene geneesmetl^ode, 
die mijns inziens zeer aantrekkelijk is, die nog veel belooft en 
die ook aan de verplegenden gelegenheid zal geven nieuwe diensten 
aan de lijdenden te bewijzen. 

FiNSEN's-Instituut, FiNSEN's-werken, FINSEN'S succes hebben u 
aangetoond, hoe waar het koninklijk woord is: dat er dingev 
zyn waarin ook een klein land groot kan zvjn. Moge dit andere 
kleine land dan niet achterblijven en mogen binnen niet te langen 
tijd de zegeningen dezer geniale methode ook bij ons in vollen 
omvang genoten kunnen woorden. Aan u, die niet alleen onder 
de armen maar ook aan zoovele meer gegoede leden der maatschappij 
uwe zorgen verleent, de taak waar gij kuut d(> kennis te ver
spreiden over wat de Deensche hchtgeneeskunde nu reeds vermag ; 
dan zal weUicht verwezenlijkt worden het ideaal, dat ik een paar 
jaar geleden uitsprak in den Geneeskundigen Raad voor Limburg 
en Oostelijk Noord-Brabant, het ideaal, dat de directies onzer 
ziekenhuizen, waar pokken kunnen worden opgenomen, in staat 
zijn, op haar qui vive zijn om den eersten pokkenlijder den 
besten van het moment van zijne opname af voor de inwerking 
der chemische lichtstralen te behoeden; dan zal wellicht ook 
ten slotte deze rijke stad niet achter willen blijven bij die andere 
steden, die ons voorgingen in de aanschaffing van toestellen 
van FiNSEN ^). 

') Fmsen-toestelJe}i werden van Kopenhagen uit o'eleverd aan: (opgave van 
Jan. 1902) o. a. 

Athene, Ballarak {Vjctoria), Buenos-Ayros, Baltunore, Berlijn (11), Beiruth, 
Ohriwtiania, Harrouate, Kaïro, Londen, Now-York, Washington, St. Petershnrg-, 
Kasan etc, etc. 
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