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STELLING EN. 



S TEL L IN GEN. 

I. 

Bij het opwekken van kunstmatige vroegge· 

boorte, verdient de intrauterine ballon de voor· 

keur boven de bougie. 

I I. 

Van de methodes van metreuryse bij partus 

arte provocandus, is de methode volgens PAPB, 

het meest aan te bevelen. 

liL 

Bij langdurig gebruik van eserine in oplossing, 

als oogdroppels, gebruike men olie als vehiculum. 

IV. 

B�j paretisch scheelzien is "V orlagerung" al 

of niet met verkort.ing van de paretische spier, 

te verkiezen boven "Rücklagerung van de 

antagonist. 
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V. 

De methode van Dr. VA� SToOKUM, ter he· 

handeling van gecompliceerde fracturen, mag 

aanspraak maken op verdere navolging. 

VI. 

V oor de bepaling van den peesreflex, is een 

bij herhaling en onder verschillende omstandig

heden verricht onderzoek van dien reflex, eene 

vereischte. 

VIL 

Het 1s gewenscht, dat er aan een paar der 

groote strafgevangenissen een annex wordt ver

bonden, voor krankzinnige gevangenen. 

VIII. 

Het "septic tank" stelsel verdient groote aan

beveling, voor de zuivering van rioolwater, vooral 

van kleinere plaatsen en van het afvalwater uit 

fabrieken. 

IX. 

Subcutane injectie van calomel, als therapie 

bij syphilis, is af te raden. 
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x. 

De redactie van artikel 487 van het Burger· 

lijk Wetboek is onjuist. 

XI. 

Er dient bij de Wet te worden bepaald, dat 

de apotheker, geen recept door den medicus 

voorgeschreven, bij herhaling mag bereiden en 

afleveren, tenzij de medicus daartoe op het recept 

zijne toestemming kenbaar maakt; terwijl de 

medicus in dat geval, verantwoordelijk moet 

worden gesteld voor de gevolgen van het bU 

herhaling gebruikte middel. 

XII. 

l\ien mag aannemen, dat er een nauwe samen

hang bestaat, tusschen de thymus en de ossifi

catieenergie van beenderen. 


