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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Sleep problems in individuals with genetic disorders associated with intellectual disability
Anneke Maas
Maastricht, 27 februari 2014
1. De Vragenlijst Slaapgedrag van Simonds en Parraga is een betrouwbaar en valide instrument
om te screenen op slaapstoornissen bij personen met een verstandelijke beperking die thuis
wonen (dit proefschrift)
2. Ernstige slaapproblemen zijn niet specifiek voor personen met Cri du Chat syndroom
en Jacobsen syndroom en de prevalentie ervan is even hoog als bij personen met een
verstandelijke beperking zonder bekend genetisch syndroom (dit proefschrift)
3. Bij personen met Cri du Chat syndroom of Jacobsen syndroom en slaapproblemen zouden
slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (vooral snurken) nader moeten worden onderzocht
als onderliggende oorzaak voor slaapproblemen (dit proefschrift)
4. Excessieve slaperigheid overdag bij volwassenen met Prader-Willi syndroom zou nader
moeten worden onderzocht. Hoewel de prevalentie van excessieve slaperigheid overdag hoog is,
is de prevalentie beduidend lager dan in de literatuur wordt gerapporteerd (dit proefschrift)
5. Het is vooral af hankelijk van de onderzoeksvraag welk instrument het meest geschikt is om
slaap te meten
6. Ouders van kinderen met een genetisch syndroom samenhangend met een verstandelijke
beperking en slaapproblemen moeten advies of hulp krijgen van professionals met gedegen
kennis over slaapproblemen bij personen met een verstandelijke beperking
7. Bij de behandeling van slaapproblemen van kinderen met een verstandelijke beperking
moeten eerst medische factoren, inclusief stoornissen in de melatonineproductie, worden
aangepakt, daarna omgevingsfactoren zoals hoe ouders omgaan met het gedrag van hun kind
8. Het slaapgebrek van ouders is een uitdaging bij de gedragsmatige behandeling van
slaapproblemen bij kinderen, vooral wanneer beide ouders een baan hebben
9. Het is beter om met kleine stappen in de goede richting te gaan, dan om een grote stap te
nemen en terug te vallen (Chinees spreekwoord)
10. Voor zowel kunst als wetenschap geldt: Sometimes the result will be interesting and
sometimes it won’t. That is the nature of an experiment (Keri Smith)
11. Ik las, ik schreef en ik doceer (vrij naar Yogi Bhajan: If you want to learn something, read. If
you want to understand something, write. If you want to master something, teach)

