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Stellingen
behorende bij het proefschrift:

Physical training of school children with spastic cerebral palsy

1. Ook relatief mild aangedane kinderen met spastische diplegie zijn bedui-
dend minder actief dan niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes.

2. Een primaire vereiste waaraan het design van wetenschappelijke interven-
tiestudies bij opgroeiende en zich ontwikkelende kinderen moet voldoen, is
de inclusie van een controlegroep die de interventie niet ondergaat.

3. Formules ter bepaling van het lichaamsvet uit de huidplooidikte zijn
gebaseerd op onderzoek in gezonde populaties. Bij cerebraal paretische
kinderen dient voorzichtigheid betracht te worden bij de interpretatie
van lichaamssamenstellingsgegevens verkregen met deze formules.

4. Het creeren van mogelijkheden voor binnen- en buitenschoolse sportac-
tiviteiten voor kinderen met spastische di- en tetraplegie dient gestimuleerd
te worden.

5. De in dit proefschrift beschreven respiratiekamerproeven zijn geenszins
strijdig met de medische ethiek.

6. Het doel van revalidatie is preventie en reductie van beperkingen en
handicaps. Dit maakt de revalidatie-geneeskunde tot een uniek medisch
specialisme.
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7. Vergelijkingen van Schofield en FAO/WHO/UNU zijn geschikte alterna-
tieven voor meting van de ruststofwisseling in gezonde kinderen.
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8. Vriendelijke woorden kunnen een venijnige nasleep hebben. Het aller-
vriendelijkste begrip 'gastarbeider' dat in de jaren zestig werd geintro-
duceerd, is daan'an een schoolvoorbeeld.

9. Het aankondigen van snelheidscontroles is niet alleen onlogisch maar ook
volstrekt zinloos.



10. De omvang van de onderzoekspopulatie in patientgebonden studies is
doorgaans omgekeerd evenredig aan de kwaliteit van de gebruikte meetin-
strumenten.

11. Van alle kritiek is zelfkritiek ongetwijfeld de lastigste soort.

12. Zeeuwse mosselen dienen niet alleen het culinaire belang maar zijn ook
onmisbaar voor het milieu.
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Rita van den Berg-Emons, 19 juni 1996


