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STELLING EN 

I 

Intrathecale toediening van medicamenten bij meningitis brengt 

meer risico's met zich mede dan nuttig effect. 

II 

Bij de behandeling van het otogene temporale hersenabces dient 

men onderscheid te maken tussen de afklemming van de midden

hersenen door het tentorium en de inklemming in het tentorium. 

III 

De vroegtijdige degeneratie van de tussenwervelschijven bij de 

mens wordt veroorzaakt door mechanische overbelasting, waarbij 

de houding, veelal onder invloed van de psychische gesteldheid, 

een belangrijke factor vormt. 

IV 

Toediening van een zoutloos dieet als routine bij het vinden van 

een hypertensie is niet de meest aangewezen behandelingswijze en 

voor de patient nodeloos kwellend. 

V 

De binaurale hoorsynthese test van MATZKER lijkt van betekenis 

te zullen worden voor de diagnose van hersenstambeschadigingen. 

VI 

Afsluiting van het ronde venster van het labyrinth is in het audio

gram te herkennen. 

VII 

Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen een cardia

insufficientie en een hiatusinsufficientie. 



VIII 

De betekenis van psychische factoren voor het ontstaan van 
alopecia areata is twijfelachtig. 

IX 

Bij de beoordeling van de uiteindelijke resultaten van de radicale 
operaties volgens SWENSON bij de ziekte van HIRCHPRUNG dienen 
niet alleen anus- en rectumfunctie onderzocht te worden, maar 
evenzeer de mictie- en geslachtelijke functies. 

X 

Oprichting van zg. thrombosediensten is ten plattelande veel 
urgenter dan in de steden. 

XI 

Het Koningin Wilhelminafonds diende met zijn publicaties voor 
het publiek meer rekening te houden met de psychische gesteldheid 
van de gemiddelde nederlander. 

XII 

De mogelijkheid tot het verkrijgen van wetenschappelijke literatuur 
buiten de universitaire centra behoeft verbetering. 
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