
« GezondHeidscentrum 
van de radon-tHerapie »

Natuurlijk zonder  
pijn leven 



« in Het centrum van uW GeneesKracHt » 
Het is ons doel de natuurlijke geneeskracht van uw eigen lichaam te activeren. 

Pijnverlichting, beweging, levensstijl, scholing en medische competentie 

zijn de vijf dragende pilaren van onze integrale therapieaanbieding. In het 

middelpunt staat hierbij de zogenaamde Heilstollen-therapie. Afhankelijk van 

de omvang en de intensiteit van uw ziekte zijn er gedurende 2 tot 3 weken wel 

8 tot 12 inritten in de Gasteiner Heilstollen nodig. Bij lichtere kwalen kunnen 

ook al minder inritten tot succes leiden. Door regelmatige herhalingen van de 

Heilstollen-therapie kunt u de bereikte effecten stabiliseren: pijnverlichting, 

minder medicijngebruik, stabilisatie van het immuunsysteem.

« WetenscHappelijK beWezen effect »
Gecontroleerd onderzoek met Bechterew patiënten heeft duidelijk laten 

zien: Als de Heilstollen-therapie in een behandelingsprogramma geïntegreerd 

wordt kan een pijnverlichting tot wel 9 maanden worden bereikt en gedurende 

een jaar kan op medicamenten worden bespaard. 

Door regelmatige herhalingen van de Heilstollen-therapie wordt het innemen 

van pijnstillers langdurig verminderd en dus de levenskwaliteit verhoogd.

De eerste stap naar uw behandeling:

Vraag uw arts of neem contact met ons op: T 0043 6434 3753 0. 

De Gasteiner Heilstollen-therapie activeert het reparatiemechanisme van de 

lichaamscellen en grijpt in de stofwisseling van de cytokinen in. Na de opname 

door long en huid wordt het edelgas radon snel in het lichaam verdeeld. Mild 

gedoseerde alfastraling komt vrij. Via het apoptose-proces wordt daarmee de 

genezingsbevorderende en ontstekingsremmende boodschapperstof TGF-

beta (een tegenspeler van cytokin TNF-alpha) geactiveerd. Resultaat: Het 

immuunsysteem wordt gestabiliseerd en de lichaamseigene geneeskrachten 

komen op gang. Radon zelf is na 20 minuten voor de helft en na 3 uur bijna 

helemaal weer uit het lichaam verdwenen. 

de belangrijkste indicaties (univ.prof. dr.med. markus ritter, 2008)

DOOR DE GASTEINER HEILSTOLLEN-THERAPIE  
ZAL UW GEZONDHEID GEDIJEN

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN: ZO WERKT  
DE GASTEINER HEILSTOLLEN-THERAPIE 

1. aandoeningen aan het bewegingsapparaat 

• Morbus Bechterew resp. spondylitis ankylopoetica (SA) • reumatoïde 

artritis (chronische polyartritis) • artrose (poly-artrose) • chronische jicht 

• artritis psoriatica • aandoeningen van de wervelkolom • weke-delen-

reuma (bij reuma in de weke delen hebt u last van de spieren, pezen en 

aanhechtingsbanden, maar is geen ontstekingsreuma) • fibromyalgie-

syndroom • pijn door osteoporose • neuralgie, polyneuropathie • gevolgen 

van sportblessures • sarcoïdose

2. aandoeningen van de luchtwegen

• chronische bronchitis • astma bronchiale • chronische sinusitis • COPD 

(chronische bronchitis en longemfyseem) • hooikoorts

3. aandoeningen van de huid

• psoriasis vulgaris • neurodermitis • vertraagde wondgenezing • 

sclerodermie 

De therapie kan tevens worden ingezet tegen kwalen tijdens de overgang 

resp. het climacterium, voor de algemene profylaxe en voor de stabilisatie 

van het immuunsysteem.

contra-indicaties:

Zwangerschap, onbehandelde hyperfunctie van de schildklier, ernstige 

claustrofobie, kankerziektes in het eerste jaar na het einde van de therapie. 

Wij adviseren u overleg te hebben met uw arts als het gaat om zware hart- 

en nierziektes of circulatiestoornissen. 
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« radon, Warmte en HoGe lucHtvocHtiGHeid » 
Deze drie factoren die u binnen in de Radhausberg aantreft, leiden tot een 

wereldwijd uniek geneeskrachtig klimaat. Langdurige successen kunnen 

worden bereikt bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat alsmede 

huidziektes en luchtwegaandoeningen. Bovendien wordt het immuunsysteem 

gestabiliseerd. Langdurige pijnverlichting en minder medicijngebruik zijn 

wetenschappelijk bewezen. 

« mediscHe competentie » 
Gespecialiseerd team van artsen en 

therapeuten. Wij werken samen met u uw 

persoonlijk behandelingsconcept uit op basis 

van actuele medische principes, expertkennis 

en met het oog op een geïntegreerd 

uitgangspunt. Traditionele geneeskunde 

en natuurgeneeskunde completeren elkaar 

uitstekend bij onze omvangrijke aanbiedingen 

van fysische therapie en methodes van de 

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). 

« scHolinG van de patiënten » 
Expert in eigen zaak. In kleine groepen en onder professionele leiding 

verzamelt u meer kennis over belangrijke aspecten van uw ziekte: ontstaan, 

verloop, behandeling, vermijden van complicaties, omgang met de pijn 

en de alledaagse beperkingen. In de zin van hulp voor zelfhulp komt u tot 

meer eigenverantwoordelijkheid, tot meer competentie en tot een beter 

zelfmanagement. 

« beWeGinG » 
Nieuwe levensenergie activeren. Effectieve 

pijnverlichting is de eerste stap naar een 

gezonder leven. Daarop baserend sterkt 

u uw lichaam langdurig door doelmatig te 

gaan bewegen. Ons therapeutenteam biedt u 

specifieke behandelingen, inclusieve manuele 

therapie en osteopathie alsmede strek-, lig- 

en ademoefeningen. Het programma wordt 

aangevuld door een individuele sporttherapie 

met Nordic Walking, therapeutisch klimmen, 

langlaufen en spieropbouw op trainingstoestellen 

alsmede Taiji en Qigong.

GASTEINER HEILSTOLLEN

« levensstijl » 
Geef uw leven meer jaren en uw jaren meer leven. 

Onze programma’s dienen ter verbetering van de 

levenskwaliteit – van voedingsadviezen onder de leiding 

van artsen, rookontwenning en stressmanagement tot TCG-

georiënteerde adem- en ontspanningsoefeningen. Voorkom 

de roofbouw op uw lichaam en ziel, ontdek de sterktes van 

binnen en vind uw nieuw evenwicht. 
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UNIEKE COMBINATIE VAN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID, 
WARMTE EN RADON VOOR DE PIJNBESTRIJDING. 

ZO VINDT U DE GASTEINER HEILSTOLLEN

90 procent van onze patiënten profiteert van de radon-hyperthermie-

behandeling. Er worden lichaamseigene boodschapperstoffen van genezing en 

ontstekingsremming geactiveerd. Langdurige pijnverlichting (9 maanden) en 

minder medicijngebruik (1 jaar) bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat 

zijn bewezen. Luchtwegaandoeningen en huidziektes reageren ook op de 

stabilisatie van het immuunsysteem. Uw weg naar betere gezondheid en 

betere levenskwaliteit. 

Radongehalte: 44 kBq/m3

Hyperthermie: 37-41,5 °C

Luchtvochtigheid: 70-100%

« auto- of busreis »
vanaf munchen, ca. 2,5 uur rijden

vanaf salzburg, ca. 1 uur rijden via de snelweg (A10/Tauernautobahn) in 

zuidelijke richting tot Bischofshofen (afslag Gasteinertal), verder op de B167 

naar het dal van Gastein - Böckstein.

vanaf innsbruck, ca. 2 uur rijden via de snelweg via Wörgl, verder op de 

B312 tot Lofer, B311 tot Lend, B167 tot Gastein.

vanuit het zuiden (Karinthië) rijdt u via Villach, Obervellach naar Mallnitz 

en in Mallnitz stapt u op de autotrein die u door de tunnel naar het dal van 

Gastein brengt.

« vlieGverKeer »
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn: Salzburg (ca. 100 km), Munchen (ca. 

230 km) en Klagenfurt (ca. 125 km). Taxi ś verzorgen transfers van en naar 

de luchthavens.

« treinverKeer »
Bij het treinstation van Gastein stoppen euro- en intercity-treinen, snel- 

en expresstreinen. Taxi’s en bussen rijden permanent tussen de drie 

vakantieplaatsen in het dal van Gastein. De autotrein stopt vervolgens in 

Schwarzach St.Veit im Pongau resp. Bischofshofen. Taxi’s verzorgen transfers 

van en naar de luchthavens.
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* Dagelijks behalve zondag, tweede paas- en tweede pinksterdag,
1 mei, 26 oktober, 1 november.
Maandag tot vrijdag van 8.00–17.00 uur, zaterdag 8.00–12.00 uur

« Gasteiner Heilstollen – tHerapeutiscHe inritten »

Bij de Gasteiner Heilstollen kunt u verschillende keren per dag op vaste tijden 

(met uitzondering van zon- en feestdagen) terecht voor therapie. Voordat u 

de grot ingaat, wordt er door een arts van de Heilstollen of een kuuroordarts 

een onderzoek gedaan. De Heilstollentherapie – in badkleding – duurt 

ca. 90 minuten. Daarvan bevindt u zich 60 minuten in de therapieruimte. 

Mannen en vrouwen gebruiken een aparte ruimte. Elke therapie begint in 

station 1 (37 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 70%). Wanneer 

het lichamelijk welbevinden het toelaat en het door de arts is toegestaan, 

kan bij de volgende entrees stapsgewijs naar warmere stations met een 

hogere luchtvochtigheid worden gegaan. Elke entree wordt door medisch en 

technisch personeel begeleid. Aansluitend op de therapie volgt in één van 

de rustruimtes van het gezondheidscentrum een rustperiode van ongeveer 

30 minuten. Meer informatie vindt u in onze Engelstalige brochure.

« aanvullende tHerapieën »

Het totale, multimodale behandelingsconcept in de Gasteiner Heilstollen 

luidt: verlichting van de pijn, beweging en scholing. Voor het meest optimale 

therapieresultaat zijn aanvullende therapieën derhalve van groot belang – 

deze kunnen in het gezondheidscentrum van de Gasteiner Heilstollen of in 

de therapieafdeling van het hotel zelf worden ondergaan. Alle programma's 

staan onder leiding van ervaren fysiotherapeuten en masseurs.

« KennismaKinGsinritten »

Elke dinsdag en donderdag wordt om 14.30 uur in het gezondheidscentrum 

van de Gasteiner Heilstollen begonnen. De «introductietocht» behelst 

de medische controle (hart-, bloedsomloop- en bloeddrukcontrole), een 

wetenswaardige, korte voordracht over het natuurlijke werkingsspectrum van 

de Heilstollentherapie met aansluitend de tocht naar de therapieruimte (incl. 30 

min. verblijf). De tocht begint om: ca. 15.50 uur. Einde: ca. 17.00 uur. Tijdens 

het winterseizoen (januari – april) wordt de aanvangstijd voor binnenkomst 

verschoven (ski-relax-start) naar 16.00 uur. Einde: ca. 18.30 uur.

« vereiste badbenodiGdHeden »

Voor de toegang naar de therapieruimte heeft u badkleding, -jas, -schoenen 

en een kleine handdoek nodig. Deze kunnen tegen vergoeding ook bij de 

garderobe van het gezondheidscentrum worden gehuurd.

« aanmeldinG en reserverinG »

Wij verzoeken u (voor de therapie- of introductietocht) tijdig schriftelijk, 

telefonisch of per e-mail te reserveren. Gaat u na aankomst in het 

gezondheidscentrum alstublieft naar de kassa. Hier wordt u alle informatie 

over het exacte verloop gegeven. Na het medisch onderzoek, het omkleden 

en veiligheidstechnische instructies gaat u met het Heilstollentreintje naar 

de therapieruimte.

« vocHtGebod »

Drink tijdig en voldoende voor u naar binnen gaat (het beste tot aan 

30 minuten voor entree). Neem indien mogelijk geen drankjes mee 

de Heilstollen in. U dient in geen geval direct voor u naar binnen gaat 

koffie of alcohol te drinken! Beide dranken bevorderen de urinedrang en 

onttrekken vocht aan uw lichaam. Het meenemen van glazen flessen en 

koolzuurhoudende dranken is niet toegestaan.

« rustGebod »

Vermijd alstublieft lawaai en gesprekken tijdens de ligtijd. Neem ons 

absolute rustgebod in acht tijdens de rusttijd met het oog op uw persoonlijke 

therapiesucces en de andere therapiegasten. Tijdens de rusttijd hoeft u geen 

speciale ademtechniek of ligtechniek toe te passen. Ontspant u zich en geniet 

van het bijzondere, mondiaal unieke en gezonde klimaat.

« alcoHol »

Drink voor uw bezoek aan de Gasteiner Heilstollen geen alcohol. Alcohol 

bedreigt de stabiliteit van uw bloedsomloop. Anders kan het naar binnen 

gaan om medische redenen niet worden toegestaan.

station i + ia
afstand van het portaal 1.888 m  

temperatuur +37°C – 39°C
75% tot 80% relatieve luchtvochtigheid

station ii
afstand van het portaal 2.088 m  

temperatuur +40,5°C
85% relatieve luchtvochtigheid

station iii
afstand van het portaal 2.183 m  

temperatuur +41°C
95% relatieve luchtvochtigheid

station iv
afstand van het portaal 2.238 m

temperatuur +41,5°C
100% relatieve luchtvochtigheid



Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsges.m.b.H.
Gesundheitszentrum der Radon-Therapie « Natürlich schmerzfrei leben »
Heilstollenstraße 19, 5645 Böckstein | Bad Gastein – Salzburger Land
T 0043 (6436) 3753-0 | F 0043 (6434) 3753-566
info@gasteiner-heilstollen.com | www.gasteiner-heilstollen.com

Op onze Engelstalige website staat nadere informatie over actuele prijzen, all-in tarieven, statt Op 
onze engelstalige website staat nadere informatie over actuele prijzen, all-in tarieven openingstijden 
enzovoort. Van toepasing zijn onze algemene voorwaarden in de actueel geldige versie.

« tHerapie, GenezinG & Herstel »

De combinatie van een natuurlijk radongehalte, warmte en luchtvochtigheid 

maakt de Gasteiner Heilstollen tot het intensiefste en effectiefste 

geneesmiddel in het dal van Gastein. Langdurige verlichting van pijn, 

organische ontstekingsremming en een duidelijk verminderd gebruik van 

medicamenten vormen de wetenschappelijk bewezen successen van de 

Heilstollentherapie. Het succespercentage ligt rond de 90 procent. Daardoor 

is de Gasteiner Heilstollen het natuurlijke geneesmiddel bij uitstek.

« profylaxe & stabiliserinG »

Het mondiaal unieke, gezonde klimaat in de Gasteiner Heilstollen stimuleert 

door de radonopname via de ademwegen en het huidoppervlak de 

organische celstofwisseling. Daardoor wordt de DNA-herstelmogelijkheid 

van de cellen op natuurlijke wijze gestimuleerd. De organische strategieën 

voor het versterken en stabiliseren van het immuunsysteem worden 

geactiveerd. De Heilstollentherapie kent daarmee uitstekende voorwaarden 

om gezond te blijven en voor de immuunprofylaxe.

« WetenscHap & researcH »

De effectiviteit van de Heilstollentherapie vormt al sinds 1946 het onderwerp 

van wetenschappelijk onderzoek.

In nauwe samenwerking met het onderzoeksinstituut Gastein van 

de medische particuliere universiteit Salzburg neemt de Gasteiner 

Heilstollen aan veelbelovende studies deel. Hierbij worden beproefde 

en nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het gezondheidsaanbod 

van de radontherapie wetenschappelijk gefundeerd voor wat betreft 

hun betrouwbaarheid en deugdelijkheid gecontroleerd. «Een positieve 

biologische reactie na de Heilstollentherapie is overduidelijk meetbaar», 

zegt dr. Markus Ritter, professor aan de universiteit en bestuurder van het 

onderzoeksinstituut Gastein. 

de Gasteiner Heilstollen-
tHerapie WerKt 
bij chronische aandoeningen resp. 
ziektes
• aan het bewegingsapparaat
• van de luchtwegen
• van de huid
en voor de algemene profylaxe van  
het immuunsysteem. 

DE GENEESKRACHT LIGT IN UW NATUUR 
UW WEG NAAR EEN LANGDURIG EN  

NATUURLIJK PIJNLOOS LEVEN


