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STELLING EN. 

I 

Elke theorie over de pathogenese van de lobaire en broncho
pneumonie moet noodzakelijk rekening houden met de type-verdeeling 
der pneumococcen en de algemeene beteekenis van de Haemophilus 
influenzae als bronchitisverwekker. 

II 

De bronchiectasieen, optredende onmiddellijk in aansluiting aan 
corpora aliena in de bronchus, zijn een bewijs voor de opvatting, dat 
een bronchiectase ontstaan kan, uitsluitend ten gevolge van endo
bronchitis. 

III 

De formule van O. FRANK betreffende de gevoeligheid van het 
manchet-manometer systeem bij het registreeren van den pols uit de 
bloeddrukmanchet: 
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is onvolledig (0. FRANK. Haemodynamik 1911 (bladz. 234) ). 

IV 

De sinusknoop in het hart is als een buffersysteem geschakeld 
tusschen de extra-cardiale vegetatieve impulsen en de heterotope 
,, tachycardie" -centra. 

V 
De Sumatraansche leptospira-infecties zijn niet veroorzaakt door 

zoetwater-leptospira (BAERMANN en ZuELZER), doch waarschijnlijk 
zijn o.a. de huisrat en mogelijk ook de reconvalescente patient het 
virusreservoir. 

VI 

Bij pneumococcenperitonitis en -meningitis diene men zoo spoedig 
mogelijk type-specifiek anti-serum toe. 

VII 

Bij meningitis ,,serosa" denke men aan de leptospirose van Weil 
en aan het bestaan van een ,,meningite benigne des porchers". 



VIII 
Het standpunt, dat een versche accidenteele wond nooit gesondeerd 

mag worden, is onjuist. 

IX 

Het z.g. beschermen of steunen van het perineum tijdens de partus 
heeft in de groote meerderheid der gevallen geen nuttig effect. 

X 

De conjunctivitis van KocH WEEKS is veroorzaakt door een haemo
globinophiele bacterie, die niet identiek is aan die van PFEIFFER. 

XI 

Bij het onderwijs in de genee_skunde voere men . philosophie en 
psycho-analyse als leervakken in. 

XII 

Het academische medische onderwijs moet er ook op gericht zijn 
den a.s. huisarts vraagstellingen mede te geven, die slechts hun op
lossing kunnen vinden, door waarnemingen in de algemeene practijk. 


