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STELLINGEN
Behorend bij het proefschrift

Early motor, psychosocial and behavioural characteristics of
Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder

Mariëlle Kroes
Maastricht, 14 juni 2002.

1.

Het objectiveren van kwaliteit van bewegen verfijnt de diagnostische
mogelijkheden van het motorisch onderzoek (dit proefschrift).

2.

De symptomen die volgens DSM-IV karakteristiek zijn voor ADHD
komen reeds voor op kleuterleeftijd. Echter, door het gebrek aan
symptoomspecificiteit en syndroomstabiliteit, zegt het voorkomen
hiervan op deze leeftijd niet altijd iets over het ontwikkelen van de
stoornis (dit proefschrift).

3.

Het opsporen van kinderen “at risk voor ADHD” vereist een
multidisciplinaire aanpak (dit proefschrift).

4.

De omgeving van een kind met ADHD is in belangrijke mate bepalend
voor de expressie van het uiteindelijke probleemgedrag.

5.

Wie niet nadenkt kan ook niet van gedachten veranderen (Hans Vles).

6.

De wetenschappelijke gemeenschap heeft sinds 1967 zo’n 10.000
artikelen gepubliceerd over het syndroom wat we nu ADHD noemen en
weet nog steeds niet wat het is (Medline).

7.

In een populatie studie waarbij een twee of meer fasen design wordt
gebruikt zijn gewogen analyses obligaat wanneer men zinvolle uitspraken
wil doen over de betreffende populatie in zijn geheel.

8.

De kwaliteit van de discussie op wetenschappelijke congressen kan sterk
verbeterd worden wanneer de vragen die na een presentatie worden
gesteld, ingaan op het gepresenteerde, en niet op de kennis van de
vragensteller.

9.

The most important determinant of succes will be the most difficult to
achieve: that of patient selection (Sheean, Current Opinion in
Neurology, 2001).

10. Door wrijving ontstaat glans (Medisch Contact, 2002).

