
behorende bij het proefschrift

Stellingen

1. Voor tweejarige jongens en meisjes zijn geen verschillende afkappunten op de BITSEA 
nodig om psychosociale problemen te signaleren (dit proefschrift)

2. De signalering van mogelijke autismespectrum stoornissen met de BITSEA verbetert niet 
als er een aparte autismescore wordt berekend en gebruikt (dit proefschrift)

3. De BITSEA is een bruikbaar instrument voor het vroeg signaleren van psychosociale 
problemen bij tweejarigen in de preventieve jeugdgezondheidszorg (dit proefschrift)

4. Meer doorverwijzingen leiden niet per definitie tot minder psychosociale problemen een 
jaar na de doorverwijzing (dit proefschrift)

5. Optimale afkappunten van de BITSEA kunnen van land tot land verschillen, ondanks dat 
de BITSEA een valide en betrouwbaar instrument is (dit proefschrift)

6. Alfabetiseren van immigranten is geen abc’tje, niet voor degenen die het moeten leren, noch 
voor degenen die het moeten onderwijzen (Strube S, Van de Craats I, Van Hout R (2013) Grappling with 

the Oral Skills: The learning processes of the low-educated adult second language and literacy learner. Apples - Journal of 

Applied Language Studies 7(1): 45-65)

7. Kleurfout is geen derde orde aberratie (Jenkins F, White H (2001) Fundamentals of Optics (4th edition), 

McGraw-Hill, New York)

8. Even though the concentration of ‘emerging contaminants’ (i.e. chemical pollutants that 
have been recently detected in surface waters) in drinking water is relatively low, health 
risks cannot be ruled out (Houtman CJ (2010) Emerging contaminants of surface waters and their relevance for the 

production of drinking water in Europe. Journal of Integrative Environmental Sciences 7(4): 271-295)

9. No pain, no gain (Howell RT (2011) Momentary Happiness: The Role of Psychological Need Satisfaction. Journal 

of Happiness Studies 12(1): 1-15)

10. Piekeren over stressvolle gebeurtenissen is slecht voor je lichaam (Verkuil B, Brosschot JF, De 

Beurs DP, Thayer JF (2009) Effects of explicit and implicit perseverative cognition on cardiac recovery after cognitive stress. 

International Journal of Psychophysiology 74(3): 220-228)

11. It ain’t over until the fat lady sings
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