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• 
THESES. 

I. 

Zenuwrekking moet krachtig geschieden. 

II. 
Van de tot nu ioe gegevene verklaringen van de 

werking der zenuwrekking, is die van VoGT de meest 
rationeele. 

III. 
Bij operaties aan het gelaat of in de mond- neus

en keelholte, waar, bij diepe narcose, het leven van 
de pat. direkt of indirekt gevaar loopt , door het 
dringen van bloed in de trachea, opereere men in 
de door RosE aangegevene ligging. 

IV. 
De resultaten ,. verkregen door de behandeling van 

ulcera cruris met Martin'sche kautschukzwachtels , 
geven bet recht van deze wijze van behandeling 
groote verwachtingen te koesteren. 

v. 
Bij de repositie van regelmatige, versche luxaties 

van den humerus, is het toedienen van chloroform 
onnoodig. 

VI. 
Bij aanwezigheid van mures articulares, is bij 
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gewrichtsontsteking de behandeling met joodinjectie 
gecontraindiceerd. 

VII. 

Bij de operatie van verzakkingsabscessen moet 
men zich ten doel stellen , eene fistel zoo aan te 
leggen , dat het grootste deel van den verzakkings
weg overbodig wordt. 

VIII. 

Na de uitdrijving der nageboorte dient men er 
nauwkeurig .op te letten, of de decidua vera geheel 
of gedeeltelijk verwijderd is; in het laatste geval 
moet het achtergeblevene gedeelte operatief verwijderd 
worden. 

IX. 

De mechanische theorie van MARION SIMS voor de 
verklaring der steriliteit, is onjuist. 

X. 

Het inwendig gebruik van chloras kalicus is bij 
kinderen af te keuren; de werking van kleine doses 
is twijfelachtig , die van groote doses met groote 
gevaren verbonden. 

XI. 

Het aantoonen van de groote curvatuur meer of 
minder diep onder den navel, geeft niet het recht 
tot de diagnose van gastrectasie. 
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XII. 

Het aantoonen van lokale temperatuursverhooging 
in de bovenste intercostaalruimten, is van groot 
gewicht voor bet stellen eener di[erentiaal diagnose 
tusschen beginnende tuberculose en chlorose, vooral 
wanneer de temperatuursverhooging aan beide zijden 
niet even groot is. 

XIII. 

Bij tamelijk krachtige individuen verdienen de 
revulsiva eene eerste plaafs in te nemen onder de 
palliatieve geneesmiddelen tegen tuberculosis pul
monum. 

XIV. 

Onder de verschillende wijzen, waarop croupeuse 
pneumonie kan eindigen , is bet van bizonder groot 
belang te !etten op den uitgang in vertraagde 

resorp~ie. 

XV. 

Faecalien en afvalwater worden het best afgevoerd 
door spoelrioolen, onder bet niveau van bet grond
water aange!egd. 

XVI. 

Het microscopiscb onderzoek van varkensvleescb 
moest van staatswege bevolen zijn. 

XVII. 

Iedere gemeente beboort, met bet oog op de hygiene, 
eene bouwverordening te bebben. 

BEHANDELING 

VAN 

DIABETES MELLITUS. 


