
STELLINGEN 

Onderzoeken van Ehrhardt e.a. en Money 

als bewijs dat uitsluitend biologische 
gedrag. 

II 

e.a. worden ten onrechte gebruikt 

factoren bepalend zijn voor genderrol 

dit proefschrift 

Chronisch ziek-zijn heeft tot gevolg dat het verschil tussen jongens en 
meisjes wat betreft het genderrol gedrag kleiner wordt. 

dit proefschrift 

III 

Ondanks de beschikbaarheid van objectieve technieken om babygedrag te 

onderzoeken worden interpretaties van dit gedrag nag rege1matig ten onrechte 
a1s observaties gepresenteerd. 

Lit.: Lipsitt, L.P. The Pleasures and annoyances of babies: causes and 
consequences. Paper presented at the Second World Congress of 
Infant Psychiatry, Cannes (1983) 

IV 

Rough-and-tumble play leert een kind van zijn vader, niet van zijn hormonen. 
Lit.: Herzog, J.M. Fathers and Young Children. Paper presented at the lOth 

Congress of the International Associations for Child Psychiatry and 

Allied Professions, Dublin (1982) 

v 
Although difficult to define, to quantify and to effect by intervention, 
emotions are as important to the regulation of diabetes mellitus as insulin 

diet and exercise. 
Lit.: Skyler, J.S. A Perspective of the Symposium. In: Laron, Z., 

Galatzer, A. eds 11 Recent Progress in Medico-Social Problems in 
Juvenile Diabetics". Basel, Karger (1983): p. 205 



VI 

Een verhoogde separatie angst als belangrijk symptoom vergemakkelijkt niet 
de differentiatie tussen de diagnose neurose en borderline bij kinderen. 
Lit.: Verhulst, F.C. Diagnosing Borderline Children. Paper accepted for 

publication (1984) 

VII 

Het gevoel van eigenwaarde weerspiegelt zich in de wijze waarop een kind 

zichzelf tekent. 

VIII 

De psychische gezondheid van zieke kinderen wordt ondermijnd door een 
medische zorg die afspraken negeert. 

IX 

Moeders met huilende babies moeten in openbare gelegenheden hun attitude 
niet laten beinvloeden als iemand hen weg wil sturen. 

X 

Ouders dienen van de arts te horen dat babies met een onduidelijke sexe 
niet perse onvruchtbaar zijn. 

XI 

De grootte van de kans op een afwijkend kind is voor ouders g€€n 

wiskundig probleem. 
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Stellingen behorende bij het proefschrift "Genderrol gedrag bij Meisjes 
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