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STELLINGEN 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Early motor development, early visual attention and functional outcome in children 

Insights into functional brain development 

 

 
1.   De vroege motoriek is niet alleen voorspellend voor de ontwikkeling van cerebrale  
      parese maar kan tevens als voorspeller dienen voor cognitie en gedrag op schoolleeftijd   
      (dit proefschrift) 
 
2.   De mate van prenatale blootstelling aan polychloorbifenylen beïnvloedt de vroeg  
      motorische ontwikkeling (dit proefschrift) 
 
3.   Eerdere blootstelling aan visuele prikkels door premature geboorte leidt niet tot een  
      evident voordeel of nadeel voor de latere cognitieve en motorische ontwikkeling (dit  
      proefschrift) 
 
4.   De ontwikkeling van de motoriek en van de visuele aandacht in de eerste 6 maanden  
      lijken onafhankelijk van elkaar te verlopen (dit proefschrift) 
 
5.   Individuele ontwikkelingstrajecten van de motoriek en visuele aandacht vertonen een  
      grote mate van inter-individuele variatie wat de normale ontwikkeling van het kind een   
      complex en uitdagend fenomeen maakt (dit proefschrift) 
 
6.   Prematuur geboren kinderen die behandeld worden met ‘hoge’ doseringen 
      dexamethason ondervinden hiervan negatieve effecten op zowel de korte als de lange  
      termijn (dit proefschrift)  
 
7.   Behandeling met een ‘lage’ dosering dexamethason ter preventie of ter behandeling van  

bronchopulmonale dysplasie is een veiligere behandeloptie dan ‘hoge’ doseringen (dit  
proefschrift) 

 
8.   Kinderen met bronchopulmonale dysplasie dienen nauwgezet gevolgd te worden tot op  
      schoolleeftijd, zodat zorg op maat geboden kan worden (dit proefschrift) 
 
9.   Al onze kennis spruit voort uit onze waarneming (Leonardo da Vinci, 1452-1519) 
 
10. Promoveren is als een wandeling in de Grand Canyon: na een vlotte afdaling volgt een  
      pittige klim, die wordt beloond met een prachtig uitzicht 
 

11. Prenez le temps de donner, c’est le gage du recevoir (Jacques Salomé) 

 

12. Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje) 

 
13. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit (Friese wijsheden  
      door Theo Dijkstra)    

          

  

         Marrit M. Hitzert, 2014 


