Stellingen
behorend bij het proefschrift getiteld:

Epidemiology of Cerebral Palsy
in the Netherlands
1.

De diagnose CP kan voor het vijfde levensjaar niet met zekerheid worden gesteld (dit
proefschrift).

2.

De meeste kinderen met CP kunnen onafhankelijk lopen (dit proefschrift).

3.

Afgezien van epilepsiemedicijnen worden door Nederlandse kinderen met cerebrale parese
minimaal medicijnen ingenomen (dit proefschrift).

4.

Het feit dat veel kinderen preventief aan de heupen geopereerd worden kan bijdragen aan de
lage prevalentie van heupluxaties (dit proefschrift).

5.

De behandeling en de controle van de ontwikkeling van een kind met CP horen bij de
revalidatiearts thuis (dit proefschrift).

6.

Kinderrevalidatiegeneeskundige behandeling bedoeld om beperkingen van activiteiten en
participatie te verminderen dient niet alleen op de vastgestelde stoornissen maar evenzeer
op contextuele factoren gericht te zijn.

7.

De formulering in hoofdstuk 7, lid 1.2 uit de landelijke CBO-Richtlijn “Diagnostiek en
behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese”, die aangeeft dat bij de keuze
van een communicatievorm of communicatie-hulpmiddel het “aanbeveling verdient” af te
stemmen met de communicatiepartners van het kind is te vrijblijvend.

8.

Het verwerven van vaardigheden door kinderen met meervoudige beperkingen is, vanwege
de confrontatie met de grenzen van het haalbare, te vergelijken met topsport en mag met
evenveel respect worden beschouwd.

9.

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een effectieve aanpak van gedrag, die
het leren bevordert en probleemgedrag voorkomt, waardoor uitval van leerlingen met lichte
beperkingen in het regulier onderwijs wordt verminderd.

10. Als ambtenaren van de burgerlijke stand vanwege hun oprechte persoonlijke overtuiging
kunnen weigeren een homohuwelijk te sluiten, dan is verdedigbaar dat zij die oprecht beleven
dat met belastinggeld minder goede dingen gedaan worden minder belasting betalen.
11. Lastige passages bij pianospel en lastige liggingen van de bal bij golf worden minder lastig
als de speler “er voor gaat”.
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