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STELLING EN. 

I. 

Het is aan te bevelen bij doorgebroken maag- en duodenumzweren, 

indien de omstandigheden daartoe gunstig zijn, primaire maag

resectie te verrich ten. 

II. 

Door de toepassing van de primaire maagresectie bij door

gebroken maag- en duodenumzweren stijgt, mits bij verstandige 

keuze der gevallen, de mortaliteit niet. 

III. 

Bij maagoperaties make men gebruik van locaal-anaesthesie. 

IV. 

De kans op anaemie na totale of subtotale maagresectie is vrij 
groot, na antrumpylorusresectie daarentegen zeer klein. 

V. 

Het vraagstuk der gastritis verdient een geografisch-pathologische 

studie. 

VI. 

Het verdient aanbeveling de niet door een ongeval in den zin 

der wet ontstane rupturen van de menisci van het kniegewricht 

bij mijnwerkers toe te voegen aan de lijst van de met name in de 

Ongevallenwet genoemde beroepsziekten. 

VII. 

De silicosis pulmonum wordt niet veroorzaakt door de mecha

nische prikkeling van het stofdeeltje, maar in hoofdzaak door de 

inwerking van het silicium, dat in oplossing gaat. 

VIII. 

Bij het beoordeelen van een geval of een epidemie van infectie 
met strongyloides stercoralis is het van beteekenis de gevonden 

larven te kweeken. 
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IX. 

Bij gynaecologische laparotomieen verdient, uitgezonderd bij 

groote tumoren, de incisie volgens PFANNENSTIEHL de voorkeur 
boven de mediane longuitudinale snede. 

X. 

Het verschijnsel van de Paracusis Willisii komt, zooals ZwAARDE

MAKER en STERN terecht beweerden, voor bij gemengde vormen 
van doofheid en niet bij uitsluitend basdooven, zooals door de 

meeste onderzoekers wordt aangenomen. 

XI. 

De conjunctivitis neonatorum gonorrhoica kan men gunstig 

be:invloeden door het toedienen van Dagenan aan de zoogende 

moeder. 
XII. 

De eenmalige bestraling van hersengliomen met groote dosis 

Rontgenstralen tijdens de operatie volgens de techniek
1 

beschreven 

door ELSBERG c.s. , client met groote reserve te worden toegepast. 

XIII. 

Het Rontgenonderzoek kan een hulpmiddel vormen voor het 

stellen van de diagnose bij de hypertrophische pylorusstenose bij 

zuigelingen. 

XIV. 

De kracht, noodig om longbewegingen tot stand te doen komen, 

wordt niet alleen bepaald door de grootte van de long-elasticiteit, 

maar voor een niet te verwaarloozen deel ook door de viscositeit 
zoowel van het longweefsel als van de lucht. 

xv. 

Op gronden, ontleend aan de pathologie, moet worden besloten, 
dat chorionepitheel niet een vorm van ectoderm, maar een formatie 

sui generis is, waarvoor de aanleg wordt gevormd in mannelijke 

kiemcellen. 

XVI. 

De meening van KEMPNER over anoxaemie als oorzaak van renale 

acidosis is onjuist. 


