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STELLINGEN. 



STELLINGEN. 

I. 

De roode bloedlichaampjes van den mensch zijn imper
meabel voor glucose. 

Il. 

De tonus van de spieren is niet de overheerschende 
factor bij de uitscheiding van creatinine in de urine. 

III. 

Men verzuime nimmer, bij psychosen, welke aan demen
tia paralytica doen denken, de reactie van W ASSERMANN 

behalve in het bloedserum ook in het cerebrospinaalvocht 
toe te passen. 

IV. 

Er bestaat een overdracht van bewustzijnsinhouden 
buiten den gewonen, zintuigelijken weg om. 

v. 

Het is voor de vorming van den geneesheer van het 
hoogste gewicht, dat de psychopathologie als examenvak 
bij de practische artsexamens behouden blijft. 

VI. 

Een voor zeker vak afgelegd examen is geen betrouw
bare maatstaf voor het al of niet geschikt zijn van de(n) 
geëxamineerde voor dat vak. 

VII. 

De syringomyelie ontwikkelt zich op den bodem van 
een anomale constitutie. 

VIII. 

De regeneratie van den Achillespees na tenotomie 1.s 
toe te schrijven aan verandering van los bindweefsel in 
peesweefsel onder invloed van contracties van de kuit
spieren (Vgl. E. REHN, Jahreskurse f. ärtzl. F ortbildung Il, 
Dec. 1920). 



IX. 

Alvorens een hersenoperatie te verrichten, vervaardige 
men Röntgenfoto's na luchtinblazing volgens DANDY. 

X. 

De reactie van WIDAL volgens HILGERMANN is het aan
gewezen middel voor het opsporen van typhusbacillen
dragers. 

XI. 

Het tijdstip van de ovulatie hangt niet samen met dat 
der menstruatie. 

XII. 

Een skotoom, dat niet in verbinding staat met de blinde 
vlek, kan zoowel van neurogenen als van retinalen oor
sprong z1Jn. 

XIII. 

De ozaena berust op een infectie met cocco bacillus 
foetidus ozaenae P erez. 

XIV. 

Het is noodzakelijk, teneinde Europa zooveel mogelijk 
voor cholera- en pestepidemieën te vrijwaren, dat bij de 
stations van den Hedzjasbaan strenge quarantainemaat
regelen worden getroffen. 

XV. 

Bij den opbouw van Palestina behoort de zorg voor 
de sanitaire voorziening voor te gaan boven die voor de 
ontginning van den bodem en die voor de organisatie 
van het schoolwezen. 
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