
 

 

 University of Groningen

Over het z.g.n. vliegorgaan van vitali in het middenorgaan der vogels
Oldenstam, Reinier Adolf

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:
1925

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Oldenstam, R. A. (1925). Over het z.g.n. vliegorgaan van vitali in het middenorgaan der vogels. [,
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: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/5c8e152d-c266-45d6-a55d-36219a415fc6


STELLINGEN. 

I. 

Na groote verbrandingen van de huid, verwijdere men zoo 

gauw mogelijk het afgestorven weefsel. 

11. 

De acidosis van het bloed bij zwangeren, beteekent niet een 

vermeerdering van zuurproductie, doch een gebrek aan alkali. 

111. 

Indien in het verloop van een acute otitis media met ruime 

etterafvloed een gelijkzijdige facialis-paralyse optreedt, is mas

toid-operatie aangewezen. 

IV. 

De pijnen bij den platvoet zijn in menig geval toe te schrijven 

aan traumatische neuritische veranderingen in de plantair

zenuwen. 
V. 

De opvatting, dat de tumoren uitgaande van de meningen 

tot een afzonderlijke groep moeten gerekend worden, (Ober

ling; meningiomen) is onjuist. 

VI. 

In onze koloniën dient de oor-, neus- en keelheelkunde aan 

de Geneeskundige scholen (Paramaribo, Batavia), onder de 

verplichte leervakken te worden opgenomen. 

VIl. 

De plantagehospitalen in Suriname, dienen vervangen te 

worden door centrale ziekenhuizen. 


