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CON C L U S I E S. 

1. De indeeling der dubbelzijdige, haematogene nieraan
doeningen, zooals die door VOLHARD en F AHR is aangegeven, 
is in de kliniek zeer goed bruikbaar en bezit veel voordeelen 
boven de indeeling van SENATOR. 

2. Naar den tegen woordigen stand onzer kennis is het 
gerechtigd de zgn. essenW~ele hypertensie als een op zich 
zelf staand ziektebeeld aan te nemen. 

3. De uitkomsten van de verdunnings- en concentratie
proeven naar VOLHARD en naar STRAUSZ hebben niet die 
groote waarde, welke men daaraan van Duitsche zijde heeft 
willen toekennen. 

4. Het verrichten van concentratieproeven in aansluiting 
van verdunningsproeven is niet de juiste methode om het 
concentratie vermogen der nieren na te gaan. 

5. Om het concentratie-vermogen der nieren na te gaan, 
is het verrichten van speciale concentratieproeven niet 
noodzakelijk. De bepaling van het soortelijk gewicht van 
de door den lijder zonder eenige voorbereiding of dwang 
geloosde porties urine, geeft een beter inzicht in 't concen
tratievermogen dan de uitkomsten der concentratieproeven. 

6. Een onvoldoende uitslag der verdunnings- en concen
tratieproef mag zonder meer niet bewijzend geacht worden 
voor het bestaan van nierinsufficientie. 

7. Een voldoende uitslag der verdunnings- en concen
tratieproef mag zonder meer niet bewijzend geacht worden 
voor het afwezig zijn van nierinsufficientie. 

8. De Constante van A:~1BARD heeft zich bij ons onder
zoek een zeer betrouwbaar gegeven voor de beoordeeling 
der nierfunctie getoond. 


