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S T E L L I N G E N.

I.
Ten onrechte willen VON DUl\fREICHER' IIIAAS en KOENIG de alkohol
injectie-methode tot kleine en reponibele breuken beperken.
II.
De antiseptische radikaal-operatie bij breuken heeft niet het recht
zich over de vrije breuken uit te strekken.
III.
Van de verschillende radikaal-operaties bij breuken verdient de
methode van CZERNY de voorkeur.
IV.
De ambulante behandeling van ulcera cruris behoort wegens het
menigvuldig voorkomen der kwaal ernstig overwogen en beproefd
te worden.

v.
In de gevallen waar men het peritoneaal bekleedsel van de blaas
naar boven wenscht te dringen kan men, zoo deze zich niet laat
opspuiten, zijn doel bereiken door tamponade van 't rectum.
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STELLINGEN.
VI.

Bij het pathologisch braken van zwangeren behoort, zoodra er
levensgevaar ontstaat, de methode van COPEMAN eerst aangewend
te worden, voor dat men tot de kunstmatige afbreking der zwanger
schap overgaat.
VII.
Bij de middelen tol hloedstelping post partum kan de compressie
van de aorta abdominalis soms van het grootste nut zijn.
VIII.
De Naegele'sche of Blot'sche schaar mei cranioclasl of cnmiotomy
forceps verdienen de voorkeur boven de lrepaan-perforaloria met
cephalotribe.
IX.
Aanzienlijke maagstoornissen zijn geen tijdelijke contra-indicaties
tegen het gebruik van ijzer hij chlorose.

X.
De locale applicatie van nitras argenli of andere caustica bij
diphlheritis, zooals KUNZE op TRENDELENBURG's voorschrift die aan
raadt, is af te keuren.
XI.
De inhalatie van ijzerchlorid bij haemoptoë is te verwerpen.
XII.
De toediening van secale cornutum of hel alcaloïd er van is te
verkiezen boven de tannine bij haemoptoë.

STELLINGEN.
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XIII.
Ten onrechte laat KUNZE het eiwitgehalte bij Morbus Bright.ii alleen
van den bloeddruk in de glomeruli afhangen.

XIV.
ZePr waarschijnlijk ontstaat interstitieele nephritis niet primair,
wel <loor voortgeleide ontsteking van het nierbekken of secundair
na de parenchymateuse nephritis.

XV.
Onvolkomen is RINDFLEISCH's beschrijving van hypertrophie van
eene nier door ontbreken of niet functioneeren der andere.

XVI.
Eene onmiddelijke operatie bij acuut zelfs zeer acuut glaucoom is
niet altijd noodzakelijk.

XVII.
Voor hel aanwijzen van suiker in de urine heeft het proefvoch t
van KNAPP de voorkeur boven dat van FEHLING.

XVIII.
Te apodictisch is de bewering van Prof. v. NAEGELI wanneer hij
zegt: » Wenn aber auch ein unreines 'frinkwasser für die Gesund
heit den gleichen Werth hat wie ein reines, so ist doch das Bessere
der Feind des Guten, und das reine Wasser ist dem unreinen
entschieden vorzuziehen, - aher wie nicht übersehen werden darf,
nur aus ästhelischen, nicht aus hygienischen Gründen,"
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STELLINGEN,

XIX.
Alleen door een verscherpt staatstoezicht op de clandestiene pro
slit.utie is de uitbreiding van syphilis te beperken.

XX.
Ureum ontstaat waarschijnlijk voor 't grootste gedeeltf' nit leuciu,
·voor ef'n kleiner gedeelte uit kreatin.

