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STELLINGEN. 

I. 

Bij zelfs zeer uitgebreide congestie abscessen kan koorts 

geheel ontbreken. 

II. 

De localisatie. der oogbewegingen door AD.A.MÜK in de 

corpora quadrigemina geplaatst , sluit daarom elders de 

bronnen voor dergelijke stoornissen niet uit. 

III. 

Terecht beweert LARCHER, dat strabismus convergens 

( door paralyse van den abducens) een menigvuldig voor

komend symptoom is voör aandoening van den pons. 

IV. 

W ILKS beweeren, dat er bij stoornis in den pons pupil 

contractie wordt aangetroffen , is zeker niet algemeen 

geldend. 
v. 

Het is onwaarschijnlyk , dat de trophische zenuwen, 

eene groote rol spelen bij de z. g. n. neuro-paralytische 

stoornissen van het oog. 
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VI. 

Bij hypertrophie van de milt , na a�nvallen van in

termittens , is het gebruik van Ext. Secal. Oornut. aan 

te bevelen. 

VII. 

De verlosku�dige, ten platten lande, kan in den regel 

bij kunstmatige verlossingen geen gebruik maken van 

chloroform. 

VIII. 

De injectie van alcohol bij beweeglijke breuken ver

dient meer in toepassing gebracht te worden. 

IX. 

Sanitair toezicht van het publiek gezag ook op sy

philitische ziekten is wenschelijk , zoo al niet noodzakelijk. 

X. 

Het ware wenschelijk , dat aan het koninklijk besluit 

van 15 Juli 1818, Staatsblad no. 30 (omtrent het be

noemen van gerechtelijke geneeskundigen), uitvoering 

werd gegeven. 

XI. 

Ten onrechte beweert VON GR.A.EFE, dat ieder medicus 

(vooral ten platten lande), in staat moet zijn iridectomie 

te doen. 

XII. 

Ten onrechte beweert PFLÜGER, dat het ruggemerg 

bewustzijn heeft. 



63 

XIII. 

By epilepsie dient vóór alle andere middelen Bromet. 

Kalic beproefd te worden. 

XIV. 

De microscopische onderzoeking van slachtvleesch, v. 

a. varkensvleesch, is dringend noodzakelijk. 

XV. 

Lijkverbra.ndig is onnoodig , evenwel is 't ongepast dat 

de staat hem , die zich wil laten verbranden, dit belet. 

XVI. 

De toediening van geneesmiddelen aan zuigelingen , 

door middel van de zoogster , dient meer in toepassing 

gebracht te worden. 

XVII. 

Bij de vaccinatie is animale lymphe te verkiezen boven 

gehumaniseerde. 




