
1. Het niet invoeren van een uniform protocol voor vroege opsporing van taalstoornissen 
bij 2-jarigen met behulp van het VTO-taal instrument leidt tot onnodige achterstand 
in de taalontwikkeling van schoolgaande kinderen (dit proefschrift). 

2. Zelfs heel jong hebben kinderen last van hun taalstoornis (dit proefschrift). 

3. Vroeg kunnen lopen is een aanwijzing voor een goede taalontwikkeling (dit 
proefschrift).

4. Evaluatie van een screening aan de hand van de waarden van de sensitiviteit en 
specificiteit is niet voldoende, omdat het vroegtijdig opsporen en behandelen 
van stoornissen geen doel is maar een middel om het verloop en de prognose op 
populatieniveau te verbeteren (dit proefschrift). 

5. Als tijd op het consultatiebureau beperkt is dan is vroegtijdig opsporen van 
taalontwikkelingsstoornissen bij 3-jarige kinderen met behulp van een vragenlijst 
voor de ouders een goede aanvulling (dit proefschrift).

6. Het meer centraal stellen van het vak zingen in het basisonderwijs, zal bijdragen aan 
het wegwerken van taalachterstanden bij allochtone kinderen (zie ook David Schön, 
Cognition 2008). 

7. Wie van tevoren iets plant of voorbereidingen treft, is zich alleen maar zorgen aan 
het maken om dingen waaraan niemand iets kan veranderen (Ilja Leonard Pfeijffer, 
De filosofie van de heuvel)  

8. Het gebruik van zelftesten onder ongeruste gezonden, betekent voornamelijk nog 
meer ongerustheid.

9. Omdat de neiging om zaken uit te stellen ook voor leuke dingen geldt (Suzanne 
Shu, Ayelet Geneezy. Procrastination of enjoyable experiences. Journal of Marketing 
Research 2009), zal impulsiviteit een positief effect hebben op het realiseren van 
leuke dingen.

10. Zonder informatie vooraf, hebben vrouwen onvoldoende kennis over het 
bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker om een goed geïnformeerde 
keuze te kunnen maken over deelname (van Agt et al. Volledige, evenwichtige en 
eerlijke voorlichting over nut en risico’s van bevolkingsonderzoek. 2008). 

11. Voor-lezen kan ‘t al te laat zijn.
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