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STELLINGEN. 

I. De woordassociatieproef is een zeer belangrijke methode van 
onderzoek bij het bepalen van dementie. 

II. Phantasieonderzoek is van gewicht voor het vaststellen van 
intelligentie. 

III. De beste groepsindeeling der psychosen is die in demente en 
niet-demente zielsziekten. 

IV. Vivisectie kan in de geneeskunde niet gemist worden. 

V. Een antiwormkuur is in vele gevallen van pern�ieuse anaemie 
gewenscht. 

VI. Naast de reactie van Wassermann is voor de diagnose van 
syphilis, de reactie van Sachs-Georgi van belang. _, 

VII. � gevallen van z.g. ,,vierde ziekte" moeten beschouwd wor
den als licht verloopende scarlatina. 

VIII. Het sterk doorvoeren van de vervanging van medische vak
termen door Nederlandsche, is niet toe te juichen. 

IX. Aan elk ziekenhuis van eenigen omvang dient geregeld patholo
gisch-anatomisch onderzoek te geschieden. 

X. De aetiologie van griep moet nog als onbekend beschouwd 
wordctn. 

XI. Bij elke met aarde verontreinigde wonde is inspuiting van 
antitetanusserum noodzakelijk. 

XII. De waarde van de draadproef van Einhorn bij ulcus ventri
culi is zeer dubieus. 

XIII. Het ontbreken van temperatuursverhooging is geen waarborg 
bij acute appendicitis voor het ontbreken van ernstige ver
schijnselen. 

XIV. Als primaire oorzaak van de ziekte van �,Hirschsprung" moet 
beschouwd worden klepvorming op den overgang van flexura 
sigmoidea op rectum. 


