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STELLINGEN. 

I. 

Keering en uithaling is een ongevaarlijke operatie voor 

moeder en kind. 

Il. 

Sectio caesarea bij placenta praevia worde alleen in het 

begin van de ontsluitingsperiode gedaan. 

III. 

Gedurende een zwangerschap is het meten van den bloeds� 

druk noodzakelijk en van meer belang dan het onderzoek der 

urine op eiwit. 

IV. 

Bij de chronische metropathie na het 40ste jaar is röntgen� 

bestraling aangewezen, indien een curettage geen therapeutisch 

effect heeft gehad. 
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v. 

De intradurale lumbaalanaesthesie is te gevaarlijk en 

ondervangt niet de bezwaren van een algemeene narcose. 

Vl. 

De structuurveranderingen in het os naviculare van den 

voet, zooals die door Köhler zijn beschreven, berusten niet 

op een fractuur. 

VII. 

Het onderzoek naar een constitutie langs een anatomische 

weg is practisch onuitvoerbaar. 

VIII. 

Men verrichte geen cataract-extractie zonder akinesie der 

oogleden. 

IX. 

Bij een actief tuberculeus longproces is alleen in de eerste 

helft der graviditeit abortus provocatus geïndiceerd. 

X. 

De primaire oorzaak van de ziekte van Hirschprung is 

afsluiting door kleppen. 
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XI. 

De methode van Binet..Simon voor de bepaling van -het 

intellect kan niet worden gebruikt bij doofstomme kinderen. 

XII. 

Voor een "Eerste Hulpdienst bij Ongevallen" is noodig, 

dat ten allen tijde direct over personeel en materiaal kan 

worden beschikt. 
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