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STELLING EN. 

I. 

Elke albuminurie, die in de zwangerschap ontstaat, is een patholo ... 
gisch verschijnsel. 

II. 

Pyelitis gravidarum is een geïnfecteerde vorm van zwangerschapsnier. 

III. 

Het nuttig effect der operatieve behandeling van cryptorchismus 
is, afgezien van gelijktijdig bestaande hernia, in hoofdzaak te zoeken 
op psychisch gebied. 

IV. 

Als oorzaak voor de richting der steeldraaiïng van ovariaaltumoren, 
die bijna altijd plaats heeft in de richting van het midden van den 
buik naar vóór en buiten, stelle men hoestbewegingen aansprakelijk. 

v. 

V roeg"operatie voor cholelithiasis is slechts zelden aangewezen. 

VI. 

Bij vóór.-liggende navelstreng, geringe ontsluiting en staande 
vliezen, beproeve men de knie"elleboogsligging. 
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VIL 

Bij ernstige graden van platvoet opereerende, verdient de operatie 
van Ogston de voorkeur boven die van Gleich. 

VIII. 

Rachitis te beschouwen als erfelijke ziekte, is in tegenspraak met 
wat de praktijk leert. 

IX. 

Bij operaties voor prolapsus vaginae gebruike men, in wanhopige 
gevallen, bundels van de musc. glutaeus max., tot versterking van 
den bekkenbodem. 

X. 

Bij de chirurgische behandeling van het ulcus ventriculi is de 
cauterisatie van het ulcus met de thermocauter, zooals Balfour 
aangeeft. een niet te verwerpen hulpmiddel. 

XL 

Obliteratie van een mesenteriaalvat, zal een enkele maal met 
9roote mate van waarschijnlijkheid zijn te diagnostiseeren. 

XII. 

Bij de ziekte van Poncet zijn de gewrichtsafwijkingen van 
toxischen aard. 

XIII. 

Ruptuur van extra.-uterinen vruchtrak, resp. tubair--abortus behandele 
men chirurgisch, zoodra de omstandigheden dit toelaten. 
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XIV. 

De meening, dat hondsdolheid nooit geneest, is niet meer houdbaar. 

XV. 

Een groot deel van de ziekten der traankanalen is erfelijk. 

XVI. 

Het onderzoek van personen, verdacht bacillendragers te zijn, 

moet door de Wet bevorderd worden. 




