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Stellingen. 

1. De directe aanleiding voor het ontstaan van een gefixeerde kyphose 
resp. kyphoscoliose bij jonge rachitische kinderen is - vaker dan 
men wel denkt - een fractuur van een of meer wervels. 

2. De veronderstelling dat een posttraumatische kyphose (ziekte van 
Kümmell) kan ontstaan uitsluitend door een verhoogde plasticiteit 
van de betreffende wervels is onjuist. 

3. De mechanische theorie over het ontstaan van de zoogenaamde 
trechterborst verklaart deze afwijking slechts ten deele. 

4. De domesticatie is niet de voornaamste oorzaak van de rachitis. 

6. De Obstetrische Paralyse is een gevolg van een scheur in den 
Plexus Brachialis. Het standpunt van F. Lange die meent hier in 
hoofdzaak te doen te hebben met de gevolgen van een distorsie 
in het schoudergewricht, is onhoudbaar. 

6. Het is niet waarschijnlijk dat de dichter Heinrich Heine aan Tabes 
Dorsalis heeft geleden. 

7. De symphisiotomie verdient de voorkeur boven de pubeotomie. 

8. Het is wenschelijk dat in de laatste maanden der graviditeit 
geregeld de bloedsdruk wordt bepaald. 

9. Het is zeer twijfelachtig of er een echte •traumatische diabetes 
bestaat. 

10. Het vinden van een ureum gehalte in het bloed van meer dan 
één gram per liter behoeft niet steeds een ernstige beteekenis te 
hebben. 

11. Er bestaat eene Ophthalmia Phacogenetioa. 

12. By het blijven bestaan van een zelfstandig Os Acromiale is het 
juister de verbinding hiervan met de Spina Soapulae niet Aoromio
spinaalgewrioht te noemen. De naam intraäcromiaalgewricht is in 
zoo'n geval beter. 

13. De woningontsmetting na diphtheritis kan als overbodig worden 
beschouwd. 

14. Bij de radioëpilatie van het hoofd verdient het gebruik van een 
(desnoods zwak) aluminiumfilter aanbeveling. 

16. Het aanwezig zyn van bloed in tuberkels van de milt is een gevolg 
van den anatomiaohen bouw van dit orgaan. 


