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STELLINGEN.

I.
N-stof bepaling van pollenextracten als maatstaf om de
sterkte van de werkzame stoffen af te meten is foutief.

II.
Roggepollenextract bevat een histamine-achtige stof.

III.
De uitspraak van CocA en GROVE, dat de werkzame stoffen
in pollens geen eiwitten zijn, is on juist.

IV.
Bij recidiveerende angina bij volwassenen passe n1en be
straling toe vóór tonsillectomie.

V.
Het ontstaan

van n1ediane

neusfistels

moet

verklaard

worden door afsnoering van ectodertnale bestanddeelen in
de sulcus supra nasalis.

VI.
De gelijktijdige behandeling n1et neosalversan en bismuth
volgens SHAMBERG in gevallen waarbij patient slechts een
maal per week antiluetisch behandeld kan worden, is de
aangewezene.

VII.
Bezoek bij roodvonkpatienten in de barakken kan onder
zekere voorwaarden worden toegestaan.

VIII.
Baarmoedergeruisch ontstaat door torsie van de uterus.

IX.
Behoudens enkele uitzonderingsgevallen behandele men
fracturen van het onderbeen met circulair gipsverband na
repositie en

wel zoo spoedig mogelijk na het trauma.
x.

Indien na een schedeltrauma neurologische of psychischè
afwijkingen gevonden worden, waarvan de aetiologie niet
duidelijk is, verrichte men encephalographie.

