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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift

Studies on neurodevelopmental issues in children

Frans J.M. Feron

Maastricht, 9 februari 2007



1. Een perinatale acidose als enige afwijkende parameter bij à terme neonaten mag niet

beschouwd worden als de oorzaak van ontwikkelingsproblemen op het gebied van

neuromotoriek, neurocognitie of gedrag op de kleuterleeftijd (dit proefschrift).

2. Naast het profiel van de individuele kindkenmerken op het gebied van gedrag en

neurocognitie dienen vooral de schoolprestaties uitgangspunt te zijn bij de

diagnostiek, behandeling en follow-up van kinderen met ADHD (dit proefschrift).

3. De werking van methylfenidaat berust op een substantiële downregulatie van de

dopamine transporter met positieve consequenties voor het neurocognitief en

gedragsmatig functioneren van kinderen met ADHD (dit proefschrift).

4. Methylfenidaat leidt waarschijnlijk niet tot blijvende schade aan de nigrostriatale

dopaminerge neurale banen (dit proefschrift).

5. De jeugdgezondheidszorg biedt een goede infrastructuur voor wetenschappelijk

onderzoek bij kinderen.

6. Medicamenteuze behandeling van ADHD is op te vatten als een vorm van preventie,

gericht op het reduceren van de risicofactoren en het beperken van de gevolgen.

7. Het gebruik van woordcombinaties als “Alle Dagen Heel Druk” of “Altijd Druk

Hopeloos Druk” voor het acroniem ADHD wijst op een hiaat in kennis over ADHD bij

kinderen.

8. Het gebruik van de DSM-classificatie voor het indiceren van speciaal onderwijs voor

kinderen is te beschouwen als een kunstfout.

9. Louter hulpvraaggericht werken kan dodelijk zijn als het om kinderen gaat.

10. Van kinderen met ADHD kun je heel veel leren, bijvoorbeeld waar de grens ligt van je

zelfbeheersing.

11. Pianolessen versterken het abstract ruimtelijk denken bij kinderen (Neurological

Research 1997; vol 19: 2-8).


