
 

 

 University of Groningen

Psychologische ontwikkelingsmethoden van het doofstomme kind
Nanninga-Boon, A.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1929

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Nanninga-Boon, A. (1929). Psychologische ontwikkelingsmethoden van het doofstomme kind. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/7c24c8a3-4f57-467e-b34d-f0b841dce461


STELLINGEN. 

I. 

Het is gewenscht, dat elk doof kind opgroeit te midden van 
hoorende kinderen. 

IJ. 

De consultatiebureaux voor zuigelingen ten plattelande zullen 
alleen nuttig werken, wanneer men begint de bevolking op te voeden 
tot het inzicht van het nut der prophylaxe. 

111. 

De resultaten der inspuitingen met het vaccin tegen kinkhoest 
wettigen een geregelde toepassing in alle gevallen van pertussis. 

IV. 

De postvaccinale encephalitis is een groote schaduwzijde van de 
koepokinenting; toch zal bij eventueel gevaar voor pokken de 
vaccinatie weer verplicht dienen te worden gesteld. 

V. 

De psychische behandeling van het stotteren geeft meestal de 
beste resultaten. 



Vl. 

In alle gevallen van tabes dorsalis beginne men de behandeling 
met een krachtige antiluetische kuur. 

VII. 

Het verdient aanbeveling: alle penetreerende corneaverwondingen 
door ijzeren voorwerpen veroorzaakt voor den magneet te brengen. 

V lil. 

De verhoogde waarde der bezinkingssnelheid der roode bloed
lichaampjes heeft voor de prognose der tuberculose slechts een 
betrekkelijke waarde. 

IX. 

Wanneer de klinische verschijnselen een carcinoma ventriculi 
doen vermoeden, doch de Röntgenfoto geen afwijkingen vertoont, 
verdient het toch aanbeveling een proeflaparatomie te verrichten. 

x. 

De diagnose cholelithiasis bij overigens gezonde personen wettigt 
een operatieve ingreep. 


