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STELLINGEN. 

I. 

Bij patiënten, die chronisch invalide zijn door een decompensatio 
cordis, verdient de totale thyreoidectomie, als rationeele behandelings
wijze, ernstige overweging. 

II. 

Bij de behandeling van coxa vara adolescentium zij men zoo con
servatief mogelijk. 

III. 

Keratitis punctata superficialis is geen zelfstandige oogziekte, doch 
een symptoom van zeer verschillende aandoeningen. 

IV. 

De oorzaak van het begin der baring dient men in de hormonen der 
placenta te zoeken. 

V. 

Het is niet waarschijnlijk, dat met de methode van LöWENSTEIN 

tuberkelbacillen aangetoond kunnen worden in het bloed van lijders 
aan niet-tuberculeuze aandoeningen. 

VI. 

Glycogeenstapelziekte is in vele gevallen de oorzaak van de z.g. 
idiopathische hartshypertrophie bij kinderen. 

VII. 

Het is mogelijk, dat serumcolloïden de glomerulus-kapsel passeeren. 

VIII. 

De oorzaak van het bakkerseczeem blijft, niettegenstaande de 
beweringen van recente onderzoekers, nog onopgehelderd. 



IX. 

De patella mag niet als prototype van een sesambeentje worden 
opgevat. 

X. 

Het is gewenscht, dat er eenheid gebracht worde in de eischen, 
welke bij de medische keuring voor het rijvaardigheidsdiploma gesteld 
worden. 


