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STELLINGEN.
>

i.
Terecht zegt j a m e s s t a r k : „ N o fact has as
yet been more safely upheld than this: that the
inflammation of the respirative organs increases
with the fall and decreases with the rising of the
medium temperature.”
Insufficientie van de maag wordt alleen zeker
aangetoond door de maagpomp of hevel.
III.
Het doodelijk verloop van sommige typhi met
lage temperaturen bewijst niets tegen de hydriatische methode.
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IV.
De combinatie van de douche met het koude
bad verdient bij de behandeling van den typhus
in de private praktijk de voorkeur.
V.
Tusschen typhus abdominalis en exanthematicus bestaan waarschijnlijk overgangen.
VI.
De meening van s e n a t o r is onjuist waar hij
zegt: „Es scheint mir unzweifelhaft zu sein, dass
die Aenderungen der umgebenden Temperatur auf
die Warmeproduction bei den Warmblutern ohne
Einfluss sind.”
VII.
Bij de behandeling van de fracturen van het
dijbeen verdient het extensie-verband de voorkeur.
VIII.
Het zou wenschelijk zijn, dat in plaats van
sulphas steeds hydrochloras chinini gebruikt werd.
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IX.
Opium is in de kinderpraktijk onmisbaar.
X.
Onwaar is de uitspraak van f o u r c a u l t : „La
phthisie a son maximum de fréquence dans les
climats et dans les lieux oü 1’air se trouve a son
maximum d’humidité.”
XI.
De cranitorny-forceps is boven de cephalotribe
te verkiezen.
XII.
De methode van s p ie g e l b e r g om de partus
antiseptisch te laten verloopen is niet voor de
praktijk berekend.
XIII.
De werking der koude baden bij pneumonie
k a n niet zoo gunstig zijn als door j ü r g e r s e n wordt
voorgesteld.
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XIV.
De geographische verbreiding van de tuberculosis pulinonuin is aan geene regelen gebonden.
XV.
Bij het heerschen van epidemische ziekten behooren melkinrichtingen aan strenge controle on
derworpen te worden.
XVI.
De zorg voor goed drinkwater behoort zich
ook tot het platte land uit te strekken.
XVII.
De litholapaxy kan alleen in concrete geval
len worden aangewend.

