
 

 

 University of Groningen

Het kweken van weefsels in doorstroomde cultures
Pothoven, Willem Johannes

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:
1936

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Pothoven, W. J. (1936). Het kweken van weefsels in doorstroomde cultures. [, 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/654709c6-e6a8-4dc7-9116-eafb3250ab12


STELLINGEN. 

I. 

Het ligamenturn teres femoris wordt primair passief gevormd 

en krijgt eerst secundair een remmende functie; bij de mens is 

deze functie echter zonder enige practischc betekenis. 

II. 

De stroomrichting van het bloed m de menselijke placenta is 

gericht van het centrum naar de periferie. De randsinus is het 

voornaamste afyoergebied. 

(SI'ANNEn; Zcitschr. f. Anat. und Entw. 102- 2 • l!Ja,j,) 

lil. 

De bekleding van de alveolenwand der longen bestaat uit cellen 

met een mesenchymaal karakter. 

IV. 

Het is gewenst de indeling der streptococcen te herzien en uit 

te l)!'cidcn. 

V. 

De inenting tegen Yariola in het eerste levensjaar worde, in 

afwachting van een doelmatige wettelijke regeling, zoveel mogelijk 

en wel in het bijzonder onder de artsen gepropageerd. 

Yl. 

Het histiocytoma cutis is op te vatten als een vorm van het 

dermatofibroma lenticularc (SciiREUS ) . 



VII. 

Het is YoGT niet gelukt aannemelijk te maken, dat de glas

blazersstaar veroorzaakt wordt door een rechtsstreekse schadelijke 

invloed van infrarode stralen op de lens. 

VIII. 

Het verdient ten zeerste aanbeveling, dat door wettelijke 

regeling warde vastgesteld, dat metatabletten, evenmin als 

sublimaatpastilles, ongekleurd in de handel worden gebracht. 


