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STELLINGEN. 

I. 

De zoogenaamde primaire pulmonalissclerose is in werkelijkheid 
secundair. 

II. 

Het is onjuist aan het ziektebeeld van de pulmonalissclerose 
den naam A y e r  z a te verbinden. 

111. 

Een verhoogde druk in de kleine circulatie bevordert de infiltratie 
met lipoïden in den wand der arteria pulmonalis en het ontstaan 
van arteriosclerose in dit vaatsysteem. 

IV. 

De klierkoorts van Pf e i f f e r  dient te worden opgevat als 
een reactie van het reticulo-endotheliale stelsel op een specifieke 
infectie. 

v. 

De acute nephritis bij scarlatina ontstaat dan, wanneer het serum 
van den patiënt tengevolge van streptococceninfectie een bepaalden 
graad van nephrotoxiciteit bezit. 

VI. 

De door Se n e a r  en U s h e r  beschreven huidaandoening 
is een bulleuse vorm van lupus erythematodes. 

VII. 

Bij langdurig gebruik van neusdruppels schrijve men geen 
paraffinehoudende middelen voor. 

VIII. 

Bij de operatieve behandeling van een hersentumor kan de 
histologische diagnose durante operatione van beslissende be
teekenis zijn. 



IX. 

De operatieve verwijdering van verdachte lymphklieren in de 
halsstreek, bij een primaire kwaadaardige nieuwvorming in de 

mondholte of bovenste luchtwegen, dient te bestaan in het "en 
bloc" wegnemen van de lymphoglandulae submentales, sub

maxillares en diepere halsklieren, met resectie van de venae 
jugulares interna en externa, alsmede van de musculus sterno
cleidomastoideus. 

X. 

Het is te verwachten, dat de gevaren van de cardiazolshock
therapie - in het bijzonder de kans op wervelfracturen - de 
toepassing van deze therapie in de toekomst zeer aanzienlijk 
zullen beperken. 

XI. 

De theorie van Ro s e n t  h a l, over de pathogenese van 
arteriosclerose, verdient ernstig overwogen te worden. 


