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STELLING EN 

I 

Plotseling optredende kamerbigeminie kan een prognostisch 
niet-emstig syndroom te voorschijn roepen, dat zich nauwe
lijks of niet van een aanval v�n St o k e s  -A d a m  onder
scheidt. 

II 

Het instellen van een behandeling met Uliron bij subacute, 
subchronische of chronische gonorrhoe zonder positieve Go.
complementsbindingsreactie is een kunstfout. 

III 

Als voedingsmethode is het toedienen van glucosebevat
tende clysmata waardeloos; slechts door de vochttoevoer 
kan er van nut voor de patient sprake zijn. 

IV 

De vervaardiging van nieuwe kininederivaten alsmede het 
onderzoek van deze op mogelijke gametocide eigenschappen, 
is een landsbelang en client van regeeringswege bevorderd 
te worden. 

V 

Inplaats van met de, in de apotheek van tusschen Djeddah 
en Ned. Indie varende pelgrimsschepen, aanwezige ,, verster
kende middelen" als bijvoorbeeld 19 flesschen cognac en SO 
flesschen witte en roode wijn, zou met SO Liter van een to
nicum, dat arsenicum, strychine, extractum colae en vitamine 
A, C en D in doelmatige verhouding bevat, meer resultaat 
bereikt kunnen worden. 



VI 

Hoewel de therapie van de lobaire en van de broncho
pneumonie in de toekomst die met het typespecifiek antiserum 
zal zijn, verdient, zoolang het determineeren der pneumococ
censtammen en het beschikbaarstellen der antisera neg op 
groote moeilijkheden stuit, de vroegtijdige parenterale be
handeling met chinine-calciumpreparaten en vitamine C, 
sterke aanbeveling. 

VII 

Een wettelijk voorschrift, houdende het in slaapmiddelta
bletten of -soluties verwerken van een dusdanige hoeveel
heid emeticum, dat, door overschrij ding van tweemaal de 
maximaaldosis, braken wordt opgewekt, zou het aantal acute 
slaapmiddelvergiftigingen belangrijk doen verminderen. 

VIII 

Aankondigingen als bijvoorbeeld ,,Jjansen, med docts. arts" 
of ,,med docts. (.iuis)arts P. Pietersen" of "med. docts. 6. Gerrit
sen, arts" zijn een contaminatie, bevatten een tendens van 
misleiding en behooren daarom vermeden te worden. 


