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STELLINGEN. 

I. 

Men dient er rekening mee te houden, dat sommige kinderen, 
die debiel lijken te zijn, aan een ernstige slechthorendheid lijden. 

II. 

Bij de aanwezigheid van een slechthorende in een gezelschap 
behoort men bij het algemeen gesprek zich steeds te keren tot de 
slechthorende. 

liL 

Bij de behandeling van een geleidingsdoofheid tengevolge van 
een tuba-aandoening kan een bestraling van de nasopharynx met 
radium volgens Crowe een goed hulpmiddel zijn. 

IV. 

Tongbasiscarcinomen kunnen veel beter behandeld worden door 
middel van radiuminplantatie via pharyngotomie dan met röntgen
bestralingen. 

V. 

Een gedurende klinische observatie volkomen normale oogten
siecurve behoeft de diagnose glaucoom niet uit te sluiten. Men 
noeme dit dan echter pseudo- of paraglaucoom. 

VI. 

De pudendus-block-anaesthesie gecombineerd met hyaluronidase 
en epinephrine is in de verloskunde een voortreffelijk hulpmiddel 
bij een uitgangsforceps, bij een stuitligging met episiotomie en 
voor het herstel van een perineumlaesie. 

VII. 

Er bestaat een verband tussen passieve bewegingen, bij distorsie 
en fracturen toegepast, en het optreden van de dystrophie van 
Sudeck. 



VIII. 

Nystagmus retractorius, een symptoom, dat berust op een aan
doening van de pons komt vaker voor, dan het geringe aantal 
gepubliceerde gevallen aangeeft. 

IX. 

De grondmotieven van het huidig streven naar federalisatie van 
Europa zijn in strijd met de Heilige Schrift. 


