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STELLINGEN. 

I. 

Aan de keizersnede behoort bij de behandeling van de placenta 
praevia een zeer belangrijke plaats te worden ingeruimd. 

II. 

Bij de behandeling van de placenta praevia kan de methode van 
WILLETT, in daartoe geschikte gevallen, goede diensten bewijzen. 

III. 

Het toedienen van Ermetrine vóór de geboorte van de placenta 
is in het algemeen gevaarlijk. 

IV. 

Operatieve behandeling van de retroflexia uteri is slechts zelden 
geïndiceerd. 

v. 

De sympathische innervatie moet van geen rechtstreeksche be
teekenis worden geacht voor het tot stand komen van de contracties 
der dwarsgestreepte spieren. 

VI. 

De aflevering van sulfanylamide-praeparaten behoort uitsluitend 
op medisch voorschrift te geschieden. 

VII. 

Dat de dermatitis herpetiformis Duhring door een invisibel virus 
wordt veroorzaakt, is twijfelachtig. 

VIII. 

De lengte van de pasgeborene is voor de beoordeeling van de vol
dragenheid het belangrijkste gegeven. 
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IX. 

Het histologische beeld van de encephalitis postvaccinalis is niet 
zóó karakteristiek, dat men uitsluitend hierop de diagnose kan 
bevestigen of verwerpen. 

X. 

Histologisch onderzoek van iedere mammatumor is beslist nood
zakelijk. 

XI. 

Thrombose van de sinus longitudinalis superior behoeft, althans 
bij kinderen, niet persé den dood tengevolge te hebben. 

XII. 

Verhooging van de druk in de retina-vaten is een vroegsymptoom 
van de zwangerschapstoxicosen. 


