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STELLINGEN. 

I. 

Voor de klinische bepaling der osmotische resistentie 

der erythrocyten tegen verdunde NaCI-oplossingen 

dient één algemeen gebruikte methode aangenomen 

te worden. 

11. 

De vr?eger bij vele ziekten beschreven verlaging 

of verhooging der osmotische resistentie is in bijna 

alle gevallen een gevolg van de begeleidende anaemie. 

111. 

Indien een poeunomie met optochine behandeld 

zal worden, behoort dit te geschieden in een zieken

huis. 



IV. 

Het is niet waarschijnlijk dat de bacil van PEREZ 

de verwekker is van rhinit. atrophic. foetida. 

V. 

De intranasale methode voor radicaaloperatie der 

voorhoofdsholten verdient geen aanbeveling. 

VI. 

Bij de keuze tusschen radicale of zoog. conser

vatief radicale operatie van het middenoor is de 

aanwezigheid van cholesteatoom geen factor van 

gewicht. 

VII. 

In gevallen van prostaathypertrophie waarbij pros

taatectomie gecontraindiceerd is , dient de operatie 

van SCHOUTE toegepast te worden. 



VIII. 

Aan de door UNTERBEROER beschreven methode 

ter uitwendige bepaling van den graad der ontsluiting 

verdient meer algemeen de aandacht geschonken te 

worden dan tot dusver is geschied. 

IX. 

Tegen het verrichten van enucleatio bul bi bij 

panophthalmie bestaat geen bezwaar. 

x. 

T abes dorsalis en dementia paralytica dienen anti

luetisch behandeld te worden. 

XI. 

co2 heeft een specifiek prikkelende werking op 

het ademhalingscentrum. 



XII. 

Het aantoonen van vetdruppels m de spiervezels 

van het hart laat in het algemeen geen conclusie 

toe omtrent de functie van dit orgaan voor den 

dood. 


