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STELLINGEN. 

L 

be methode van Binet-Simon is beter dan de 

definitiemethode volgens Gregor, wanneer men het 

intellect quantitatief wil onderzoeken. 

Il. 

Slechte uitkomsten bij de definitiemethode sluiten 

een goed intellect niet uit. 

111. 

Ieder geval van syringmyelie moet met X-stralen 
behandeld worden. 

IV. 

Zeer terecht wordt door Kraepelin de para� 
phrenie van de dementia praecox afgesplitst. 
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v. 

De handgreep van Credé moet door vrouwelijke 

artsen en vroedvrouwen steeds met twee handen 

verricht worden. 

VI. 

De opvatting van Rheindorf, dat de Oxyuris 

vermicularis een overwegende factor zou zijn bij 

het ontstaan van den acuten appendicitis-aanval, is 

onjuist. 

VIL 

Bij spondylitis tuberculosa is de operatie van 

Albee te verkiezen boven alle andere behandelings� 

methoden. 

VIII. 

De metachromatische korrels van Babes-Ernst 

mogen bij de bacterio,logische diagnose van diphtherie 

niet beslissen. 
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IX. 

Punctie van het glasvocht, uitgevoerd volgens 

de voorschriften van zur Nedden, is een ongevaar

lijke ingreep. 

x. 

Bij initiale haemoptoe moet men bloeding uit 

venectasieën in de trachea uitsluiten. 

XI. 

In alle geval1en van stationnaire hardhoorigheid, 

waaronder de patiënten sociaal lijden, is de operatie 

van Krukenberg geïndiceerd. Geheel of nagenoeg 

geheel dooven zijn niet geschikt er voor. 

XII. 

Het is gewenscht, dat het verdedigen van stel

lingen bij de promotie wordt afgeschaft. 
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