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«

STELLINGEN.

I.

Onjuist is wat Dr. A. B a r d e i .e b e n  in zijn Lehr- 
buch der Chirurgie und Operationslehre z e g t: 
»Von Wi'irmern in der Nasenhöhle (sogar in der 
»Stirnhöhle), ist nur bei alteren Schriftstellern 
»die Rede. Neuere und zuverlassige Beobachtumjen 
»der Art fehlen." (Vidé: Bd. III, pag. 211.)

II.

Wanneer in tropische gewesten bij lijders aan 
ozaena of slepende neuskatarh zich verschijnselen 
eener met bloeding gepaard gaande rhinitis acula 
voordoen, bestaat er waarschijnlijkheid, dat deze 
door larvenontwikkeling in de neusholten veroor
zaakt zijn.

III.

De therapie bij rhinitis pseudo-parasitica vordert 
in de eerste en voornaamste plaats het dooden der 
vliegenlarven in situ. Het tijdelijk opvullen der 
neusholten met olie is hiervoor de beste methode.
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IV.
*

Eene rationeele behandeling van been- en voet- 
zvveren vereischt rust, benevens zulk eene houding 
van het zieke lid, dat de aderlijke bloedsomloop 
door de zwaartekracht erin bevorderd wordt (aan
wending van het hellend vlak).

V.

Günsburg’s stelling, dat hereditaire syphilis niet 
besmettelijk is , mag in de practijk geene toepassing 
vinden.

VI.

Bij het eatheteriseeren der tuba Eustachii is 
Itard’s methode boven die van Kramer te stellen.

VII.

Ter verwijdering van vreemde lichamen uit den 
uitwendigen gehoorgang dienen inspuitingen veelal 
gepaard te gaan met eene doelmatige houding van 
het hoofd, waardoor aan den gehoorgang eene hel
lende richting, met zijne opening als laagste punt, 
gegeven wordt.

VIII.

De behandeling van placenta praevia centralis 
volgens S eyfert verdient navolging.

IX.

Het verwateren der koemelk, wanneer zij ter 
vervanging van de moedermelk aan zuigelingen



gegeven wordt, is voor dezen dikwijls eene bron 
van lijden in het eerste levensjaar, wellicht de 
aanleiding tot hun soms vroegtijdigen dood, en in 
ieder geval eene gewichtige oorzaak van zwakte op 
lateren leeftijd.

X.

Het hooge ziekte- en sterftecijfer van Europeanen 
tusschen de keerkringen moet meer aan hunne 
ondoelmatige levenswijze dan aan den invloed van 
het klimaat toegeschreven worden.

XI.

Bij het gerechtelijk-geneeskundig onderzoek der 
lijken van pasgeborenen kan in duistere gevallen 
de bevinding van den toestand der trommelholten 
licht verschaffen.

XII.

W reden’s methode voor het onderzoek der trom- 
melholte is uiteen gerechtelijk-geneeskundig oogpunt 
niet nauwkeurig genoeg te achten.

XIII.

De graad van gezichts- en gehoorscherpte, waarbij 
goed- of afkeuring voor den militairen dienst volgen 
m oet, is niet zoozeer een geneeskundig, als wel 
een militair vraagstuk.

XIV.

Het behoorde wettelijk bepaald te worden, dat 
het geneeskundig onderzoek van lotelingen en an
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dere militieplichtigen bij de militieraden slechts 
door Officieren van Gezondheid geschiede.

XV.

Het oprichten van een of meerdere leerstoelen 
voor de pathologie en therapie van tropische ziekten 
is voor een land met uitgebreide bezittingen tus
schen de keerkringen eene dringende noodzake
lijkheid.

XVI.

Eenheid van stand in de geneeskunde is , zoowel 
in het belang der lijdende menschheid, als in dat 
van de wetenschap en van de geneeskundigen zelven, 
te handhaven.


