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STELLING EN. 

I. 

Bij ernstige anoxaemie kan het toedienen van zuurstof een dreigenden 
toestand veroorzaken. 

II. 

De meening van vele vooraanstaande physiologen, dat de sympa

thicus op het coronairsysteem vaatverwijdend werkt, wordt 
onvoldoende weerlegd door de proeven van LERICHE en diens 
ervaringen over de chirurgische therapie bij Angina Pectoris. 

III. 

Het verdient geen aanbeveling, om voor het vitamine B1 (aneurine) 

den naam thiamine in te voeren. 

IV. 

H ypoxaemische toestanden word en door de zuigeling bet er verdragen 

dan door oudere kinderen en volwassenen. 

V. 

Gedurende epidemieen van poliomyelitis anterior acuta drage men 

zorg, kinderen niet aan bizondere lichamelijke inspanning bloot te 
stellen, daar deze een verhoogde dispositie voor de ziekte ten gevolge 
heeft. 

VI. 

Het geven van intraveneuze koolinjecties is bij puerperale sepsis 

aan te raden. 

VII. 

De bradycardie bij icterus wordt niet veroorzaakt door retentie 

van galzure zouten. 



VIII. 

Alvorens tot andere therapie over te gaan, probeere men bij Poly
cythaemia Vera door het geven van leverpraeparaten verbetering 
van den toestand te verkrijgen. 

IX. 

De zuurmantel (MARCHIONINI) is van groote beteekenis voor het 

desinfecteerend vermogen der huid. 

X. 

Het fundusbeeld van de stuwingspapil is geen doorslaand bewijs 
voor verhoogde intracranieele druk. 

XI. 

Herhaalde prikkeling van de uitwendige gehoorgang door koud 
water bevordert het ontstaan van exostosen. 


