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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift

Executive functions in children and adolescents 

Novel perspectives on assessment and intervention 

Christine Resch  

Maastricht, 16 oktober 2019 

1. Niet alleen de taakuitkomst, maar ook het proces waarlangs een kind of jongere tot 
de taakuitkomst komt, moet worden overwogen bij beoordeling van cognitieve 
functies. (dit proefschrift) 

2. Bij het aanleren van nieuwe, complexe executieve vaardigheden moet er in de 
cognitieve revalidatie expliciet aandacht worden besteed aan het gebruik van deze 
vaardigheden in verschillende contexten. (dit proefschrift) 

3. Om de uitkomsten van kinderen en jongeren met hersenletsel beter te kunnen 
voorspellen, moeten we vanuit een bio-psycho-sociaal perspectief inzicht krijgen in 
de factoren die deze uitkomsten beïnvloeden. (dit proefschrift) 

4. Bij het selecteren van meetinstrumenten voor participatie van kinderen en jongeren 
met hersenletsel wordt vaak nog onvoldoende gelet op de psychometrische 
eigenschappen. (dit proefschrift) 

5. Participatie is de relevantste uitkomst van cognitieve interventies voor kinderen en 
jongeren met hersenletsel.

6. Een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en professionals uit de praktijk is 
essentieel om succesvolle implementatie van nieuwe bevindingen te bevorderen.

7. De causale relatie tussen executief functioneren en dagelijks functioneren, zoals 
participatie en schoolprestaties, moet eerst verder worden onderzocht, voordat we 
overgaan op grootschalige implementatie van intensieve en dure interventies voor 
executieve functies.

8. De dirigent, die het orkest leidt en aanstuurt, wordt vaak gebruikt als metafoor voor 
executieve functies. We moeten daarbij niet vergeten dat zelfs de beste dirigent 
geen symfonie kan laten horen zonder musici en instrumenten.

9. Onderzoekers zouden zich moeten gedragen als detectives, die een mysterie 
proberen op te lossen, en niet als advocaten, die een zaak proberen te winnen.

(gebaseerd op John A. Johnson) 

10. Je kunt te jong zijn om te leren.


