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STELLINGEN.

I.
Bij kinderen wter spraak niet tot ontwikkeling
gekomen is,

hoewel zij blijk geven,

dat zij ge

ruischen en tonen kunnen onderscheiden, mag de
diagnose
gesteld,

p s yc h i s c h e
alvorens

hebben bereikt,

d o ofh e i d niet worden

zij een trap van ont\vikkeling
die grondig onderzoek van het

perceptievermogen voor enkelvoudige tonen toelaat.
II.
De

juistheid

van

H. Ltt:.I'MANN's

uitspraak

"ihrer Natur nach ist die motorische Erinnerung
nicht minder intellectuell wie die akustische" wordt door de ervaring bij doofstommen bevestigd.

lil.
KAnli'FFm's meening, dat door defecten van de
Zonula Zinnii slechts pseudo-lenscolobomen zouden
ontstaan, kan niet worden gehandhaafd.

IV.
De indicatie van F. KRAUSI� voor het operecren
bij

epileptische

toevallen,

die gevaar opleveren

voor het leven of die progressieve dementie in de
hand werken,

mag slechts

dan gelden, wanneer

er grond bestaat voor het vermoeden, dat trauma
tische of andere haardprocessen het oorspronkelijk
uitgangspunt van de toevallen zijn geweest.

V.
De operatic van Fo�-:Rsri�I< moet bij congenitale
spastische
ten'l'ijl

paraplegie

intusschen

de

warm worden aanbevolen,
door

CuRKt:

en

T,\ Y uw

aan deze operatie gegeven uitbreiding afkeuring
verdient.
VI.
De bouw van het gehoororgaan der Cetaceeën
bevestigt de opvatting, dat o�·ganen zich aanpassen
aan veranderde levenswijze.
VII.
Usuur

van

de

sella turcica kan ook bij vol

wassenen beschouwd v.rorden als symptoom van
verhoogden intracranieelen druk.

VIII.
Het ulcus jejuni na gastro-enterostomie ontstaat
door de inwerking van de zure spijsbrij op het
dannslijmvlies.
IX.
De jongste en·aringen met pituïtrine verkregen,
wettigen aanbeveling van dit middel ter bestrijding
van weeênzwakte tijdens de uitdrijvingsperiode.

X.
De \'erklaring van de stoppende werking van
morphine, bij zijn dierproeven door MAG:-.�us gegeven,
mag

niet zonder meer op den mensch \Vorden

toegepast.

XI.
Alopecia areata moet toegeschreven worden aan
ziekteoorzaken van trophoneurotischen aard.

XII.
Het

neo-reglementarisme

van

volgens NEISSER verdient afkeuring.

de

prostitutie

XIII.
De thans Gestaande gestichten en inrichtingen
voor psychisch abnormale volwassenen en kinderen
zullen eerst dan voldoende aan hun doel kunnen
beantwoorden, wanneer een juister indeeling van
patienten

in de hand wordt ge\verkt, doormiddel

van consultatie-bureaux verbonden aan de psychi
atrische

en

neurologische

poliklinieken.

