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STELLINGEN. 

1. 

De zoogenaamde epituberculeuse veranderingen in de longen be

rusten op atelectase tengevolge van hronchusafsluiting. 

Il. 

Men dient rekening te houden met de mogelijkheid, dat lijders aan 

encephalitis lethargica ook in het stadium van het Parkinsonisme nog 

�evaar voor besmetting kunnen opleveren. 

111. 

Bij een verlenging van den duur van het kamercomplex m het 

clectrocardiogram moet men denken aan een hypocalcaemie. 

IV. 

De meening van Herclerschee, dat een arts, die roodvonkpatiënten 

hehanclelt. het leiden van verlossingen niet behoeft te weigeren, is 

onjuist. 

v. 

De hewegingsbeperkingen van het polsgewricht bij een niet genezen 

of een geopereerde breuk van het os navicularc zijn geen maatstaf 

voor den graad van arhei<lsongeschiktheicl. 

Vl. 

Bij een geval van acroclynie zorge men voor een zeer ruimen toevoer 

van vitamine B6. 



VII. 

Pityriasis rosea wordt ten onrechte beschouwd als een aandoening 

welke veroorzaakt wordt door een schizosaccharomyces. 

VIII. 

Ter aanvulling van het onderwijs in de geneeskunde verdient het 

overweging een privaat-docent aan te stellen, die onderricht geeft in 

de eigen moeilijkheden van de algemeene praktijk. 


