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S T E L L I N G E N .

i.

Het is niet wenschelijk labia leporina te opereeren voor 
de patienten den leeftijd van drie maanden bereikt heb
ben. Het verrichten der uranoplastiek voor het derde of 
vierde levensjaar is evenmin aanbevelenswaardig.

II.

De ALBRECH T’sch e  th e o rie  om tren t d e  l ig g in g  d e r  k a a k -  

sp le e t is w a a rs c h ijn lijk  de ju is te .

III.

Herediteit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan 
der lip- en verhemeltespleten.

IV.

De zijdelingsche afklemming door middel van instru
menten, die eenigen tijd (24 uur) blijven liggen, verdient 
de voorkeur boven alle andere methoden, die voor bloed- 
stelping bij zijdelingsche wonden van groote venen in 
aanmerking komen.



II. STELLINGEN.

V.

Bij penetreerende buikwonden moet zoo spoedig mo
gelijk de laparotomie verricht worden, zoo de omstan
digheden dit slechts eenigszins toelaten.

VI.

De algemeene kwikbehandeling bij lues behoort eerst 
te beginnen wanneer er secundaire symptomen optreden.

VII.

Het injicieeren van onoplosbare kwikzouten bij syphilis 
is geen aanbevelenswaardige methode.

V III.

De medicus systematiseere niet te veel bij het geven 
van verlof tot het aangaan van een huwelijk bij syphili- 
tisch geïnfecteerd en. Een te sterk vasthouden aan het 
voorschrift van FOURNIER doet meestal meer kwaad dan 
goed.

IX .

Scorbut is een infectieziekte. Tot het ontstaan er van 
werken afwijkingen in voeding en verpleging alleen prae- 
disponeerend mede.

X.

Men bewerkstellige de kunstmatige uitdrijving der pla
centa niet onmiddelijk na de geboorte, maar wachte 
eenigen tijd af, of de uitstooting niet van zelf geschiedt.
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STELLINGEN. III.

X I.

Het inwrijven, respect, afborstelen der conjunctira 
met sterke desinficientia bij trachoom, verdient de voorkeur 
boven de partieele excisie der conjunctiva.

X II.

Daar de gevaren der chloroformnarcose vooral in de 
door ontleding ontstane onzuiverheden der chloroform te 
zoeken zijn, behoort deze voor het gebruik onderzocht 
te worden.

X III.

De beste behandeling van acne vulgaris is die met 
heet water.

X IV .

De door STOKVIS (Intern, congr. v. geneesk. 18 9 1), groo- 
tendeels uit militaire statistieken getrokken conclusies 
aangaande het acclimatisatievermogen van Europeanen 
in de tropen, zijn voor het meerendeel onjuist.

X V .

Zorg voor goede voeding en goede hygienische om
standigheden is het beste, zoo niet het eenige middel 
tot bestrijding der beri-beri.

X V I.

Het is vruchteloos naar een specificum tegen de zee



IV. STELLINGEN.

ziekte te zoeken. Alleen het wennen aan de bewegingen 
van een schip helpt er tegen.

X V II.

De quarantaine geeft in hare tegenwoordige vormen 
zoo goed als geen waarborgen tegen de verspreiding van 
infectieziekten, en verdiende daarom, als zeer belemme
rend voor handel en verkeer, afgeschaft te worden.


