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STELLINGEN. 

I. 

De naam ,,Maladie de Stokes-Adams" door Huchard aan 
het syndroom van Morgagni-Adams-Stokes gegeven, is 
foutief. 

II. 

Al vorens de ch ininetherapie bij malariapatienten toe te 
passen, dient een onderzoek van het hart plaats te vinden. 

III. 

Bij chronische vage buikklachten passe men systematisch 
een rontgenonderzoek van de blinde darm, volgens de 
techniek van Czepa, toe. 

· IV. 

De _Leidsche methode van bet vroegtijdig breken der 
vliezen druischt in tegen het normale physiologische ba
ringsmechanisme. 

v. 

Bij chronische, op lateren leeftijd ontstane asthma mag 
een sputumonderzoek op bronchomycosis niet achterwege 
blijven. 

VI. 

Voor de longtuberculose komt extrapleurale pneumo
thorax alleen dan in aanmerking, wanneer de algemeene 
toestand van den patient een thoracoplastiek niet toelaat. 

VII. 

Het stellen der diagnose Diphtherie op het klinische beeld 
moet onmiddellijk gevolgd worden door seruminspuiting ; 
men wachte hiermede niet op de bacterieele bevestiging 
der diagnose. 



VIII. 

Het moet als zeer waarscbijnlijk geacbt worclen, dat de 
stropbulus infantum optredend tijdens de dentitie, berust 
op een doorgangkelijkbeid der darmwand vaor die vaedsel
bestanddeelen, welke normaliter in dezen Yarm niet opge
nomen warden. 

IX. 

De leiding van een consultatiebureau vaor zuigelingen 
bebaort te berusten bij den buisarts. 

X. 

Het bebandelen van hysterie moet in de algemecnc prak
tijk als zeer bezwaarlijk aangemerkt warden. 

XI. 

Het ware wenschelijk, dat voor gemeenteambtenaren 
een gelijke regeling werd getroffen ter zake van de vaar
zieningen tegen besmette1ijke ziekten als vaor Rijksam bte
naren is bepaald bij art. 70, 2e lid van het algemeen Rijks
ambtenarenreglement. 

XII. 

Bij bet geven van cursussen in de E.H.B.O. dient in de 
eerste plaats de aandacbt der cursisten erop gevestigd te 
warden, dat niet handelen angevaar1ijker is dan onwetend 
handelen. 

XIII. 

Ook vaar de studie der medicijnen is bet van veel be
lang, dat bij het M.O. en V.H.0. aan het teekenonderwijs 
meer tijd ter beschikking worde gesteld. Als eerste stap 
in deze richting is het wenschelijk de laatste ongunstige 
wetswijziging spoedig te doen vervallen. 


