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STELLINGEN. 

I. 

Het verdient aanbeveling bij de behandeling van zware ver-

brandingen naast de gebruikelijke therapie een extract van de 

bijnier en vitamine--C toe te dienen. 

II. 

Het effect op de huid zoowel van roodlicht-- als van infrarood-

bestralingen moet uitsluitend aan warmte inwerking worden toe-

geschreven. 

III. 

Men beginne bij drenkelingen, bij toepassing der eerste kunst-

matige ademhalingen, onder geen voorwaarde met een kunstmatige 

uit--ademing maar met een voorzichtige kunstmatige in--ademing. 

IV. 

Chinidinum purissimum heeft een uitgesproken antifibrilleerende 

werking. 

V. 

De vrije verkoop van geneesmiddelen, in het bijzonder van de 

slaapmiddelen, beteekent een gevaar voor de volksgezondheid. 



VI. 

De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de z.g. witte 

gal is gelegen in de uitval van de functie der levercellen. 

VII. 

Sulfanilamiden bevattende medicamenten dienen uitsluitend in 

een ziekenhuis, onder toezicht van een ter zake kundigen arts, te 

worden toegediend. 

VIII. 

Het is gewenscht, dat de bloedtransfusiediensten in Nederland 

gereglementeerd worden. 

IX. 

Bij patienten met Morbus W erlhofii client een nauwkeurig onder.

zoek naar door hen gebruikte medicamenten te worden ingesteld. 




