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STELLING EN. 

I. 

Prophylactische bloed- of bloedseruminjecties van reconvalescenten 
of gezonde volwassenen verdienen in vele gevallen aanbeveling ter 
voorkoming of ter verzachting der mazelen. 

II. 

De verschijnselen van de nephrose berusten op een glomerulus
aandoening. 

III. 

Ook eiwitvrije stoffen kunnen als antigeen werken. 

IV. 

De serologische antilichamen tegen hormonen berusten op de 
werking van de carbolgroep als antigeen. 

V . . 

In normale omstandigheden functioneert het foetale ademhalings
mechanisme. 

VI. 

In de behandeling van de liesbreuken blijft voorloopig de operatieve_ 
behandeling verkieslijk boven de injectietherapie. 

VII. 

Het is waarschijnlijk, dat bij de Marbus Paget mammae het carci
noom ontstaat in de groote melkgangen dicht bij de inmondingsplaats 
in den tepel, vanwaar het zich kan uitbreiden, zoowel in de huid 
als langs de melkgangen naar de diepte. 

VIII. 

De behandeling der croupeuze pneumonie met antipneumococcen
serum is een groote verbetering. Men bestede vooral aandacht aan 
het gebruik van konijnen-antipneumococcenserum. 



IX. 

De lichaampjes van Gandy-Gamna vinden hun ontstaan in kleine 
bloedingen, onafhankelijk van eenige schimmel. 

X. 

De behandeling van de fractura colli femoris intracapsularis met 
de metalen pen van Smith-Petersen of met· die van Sven Johansson 
is verwerpelijk. 

XI. 

Bij een patient met een peritonsillair absces verrichte men ,,tonsil
lectomie a tiede". 

XII. 

Bij de behandeling van endometriose heeft (rontgen) castratie niet 
altijd het gewenschte resultaat. 

XIII. 

De beoordeeling van de psychische ontwikkeling in de eerste drie 
levensjaren is zonder grondige kennis der neurologie niet mogelijk. 


