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STELLINGEN. 

I. 

De hydraemie en het oedeem door ernstige anaemiën berusten 

op een onvoldoende nierfunctie. 

II. 

De verschijnselen, die bij pernicieuse anaemie optreden na het 
aanleggen van een anus praeternaturalis in den dunnen darm, 
pleiten sterk voor de enterale genese van deze aandoening. 

lil. 

De verboaging van den patellair-reflex door den handgreep van 
jENDRASSIK, berust op een vermeerderde innervatie van den 
quadriceps of op een ontspannen van de antagonisten. 

IV. 

De periarterieele sympathicectomie volgens LERICHE verdient 
aanbeveling bij verschillende vasomotore-trophische stoornissen. 

V. 

Het lijkt waarschijnlijk, dat choline een aetiologisch moment is 
bij het ontstaan van de menstruatie-exanthemen. 

VI. 

Indien bij een acute dacryophlegmone een absces ontstaat, verdient 
de operatie van WEST de voorkeur boven een uitwendige incisie. 

VIl. 

Het ontstaan van het urinezuur-infarct in de nieren van pas
geborenen kan niet worden verklaard door het verval van leuco
cythen volgens de hypothese van HORBACZEWSKI. 


