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STELLINGEN. 

I. 

Sympathische ophthalmie behandele men o.a. met 
neosalvarsan. 

II. 

Als prophylactische operatie tegen sympathische oph
thalmie is de enucleatie van het verwonde oog aange
wêzen; exenteratie of 't wegnemen van de voorste 
ooghelft zijn af te keuren. 

III. 

Indien interne behandeling 'van ulcus ventriculi geen 
goede resultaten oplevert, verrichte men maagresectie. 

IV. 

De Tenonsche kapsel is niet met endotheel bekleed. 

v. 

Bij de behandeling der ontstekingen der adnexa uteri 
verdienen terpichin-injecties warme aanbeveling. 



__, 

VI. 

Voor de differentieel-diagnose tusschen verkazende 
pneumonie en �roliferatieve tuberculose is het onder
zoek naar de rangschikking der elastische vezelen in 
't sputum van groot belang. 

VII. 

De reacties op progressiebewegingen zijn booggangs
reacties. 

VIII. 

Men behandele tabes dorsalis met herhaalde salvar
sankuren. 

IX. 

Bijen kunnen geen kleuren zien. 

X. 

Afschaffing der oogheelkunde als examenvak bij het 
artsexamen, is, ook om sociaal-oeconomische redenen, 
ten sterkste af te keuren. 

XI. 

Het benoemen van alle praktiseerende artsen tot 
staatsambtenaar is noch in 't belang d·er patienten, noch 
in 't belang der artsen. 
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XII. 

Heeft iemand door een ongeval een oog verloren en 
verliest hij later het gebruik van het andere door ziekte, 
dan moet de invaliditeitsrente worden verhoogd tot een 
bedrag, overeenkomende met de rente welke bij 't verlies 
van beide oogen wordt berekend. 






