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STELLINGEN 

I 

Lumbale myelografie dient uitgevoerd te worden met een in water 
oplosbaar contrastmiddel. 

II 

De opvatting, dat lunatummalacie het gevolg is van een fractuur, 
kan röntgenologisch slechts zelden aannemelijk worden gemaakt. 

III 

Bij de ophthalmodynamometrie is de bepaling van de systolische 
waarden van essentieel belang. 

Docum. Ophthal. 13, 1959. 

IV 

Het is onjuist, dat er in de röntgenologische literatuur nog ge
sproken wordt van de ziekte van Kümmell. 

V 

Cytologisch onderzoek van vaginale uitstrijkpreparaten is van 
waarde bij de bepaling van de prognose van het cervixcarcinoom. 

Cancer, 13, 1960, 15-19. 

VI 

De voordelen van het onderzoek met harde röntgenstralen worden 
overschat. 

VII 

Klinisch en bioptisch onderzoek van de testis is van grote waarde 
voor de diagnostiek van periarteriitis nodosa. 



VIII 

Beenafwijkingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van 
ouderdomsdoofheid. 

Acta Oto-laryngologica. Suppl. 143, 1958. 

IX 

Bij de plaatsbepaling van afwijkingen in de thorax wordt on
voldoende aandacht geschonken aan het "silhouet-symptoom". 

X 

De redactie van art. 1 van de ongevallenwet laat toe, dat uit
sluitend stoffelijke schade aan de verzekerde wordt vergoed. 
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