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STELLI N GEN. 

1. 

De leucaemieen behooren tot de kwaadaardige gezwellen. 

2. 

Het is dringend noodzakelijk proeven te nemen met pro
phylactische vaccinatie tegen influenza door middel van gefor
maliniseerd influenza-virus. 

3. 

Alvorens over te gaan tot het wegnemen van een slecht 

werkende nier, bedenke men, dat door drainage van het nier
bekken de functie zich dikwijls nog in aanzienlijke mate kan 

herstellen. 

4. 

Het is niet juist, om bij de syphilis te spreken van verschillende 
,,stadia" in het beloop van de ziekte. 

5. 

Het bacteriologische onderzoek van door sternumpunctie 
verkregen beenmerg kan bij koortsende zieken waardevolle 
gegevens leveren voor het stellen van een diagnose. 

6. 

Het optreden van de anaemie der te vroeg geborenen kan 
door toediening van ijzer niet warden verhinderd. 

7. 

In bepaalde gevallen van placenta praevia is het gebruik van 
de ,,Kopfschwartenzange" (,,Galea-Zange" of ,,scalp-forceps" 
van W i 11 e t  t) te verkiezen boven de toepassing van andere 
behandelingsmethoden. 

8. 

Het is waarschijnlijk, dat de indicatie voor de insulineshock- · 

en cardiazolshock-therapie in de toekomst niet beperkt zal 
blijven tot de dementia praecox. 




