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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

Time takes time to pass 
Considerations about neuro-motor development and early 

intervention 
 

Victorine de Graaf-Peters 
 
 

1) Alleen door ontwikkeling van motoriek ook als proces te begrijpen, worden 
mogelijkheden tot interventie inzichtelijk. (hoofdstuk 1) 

 
 

2) Het verklaren van complex menselijk gedrag als voortkomend uit neuronale 
structuren, is vergelijkbaar met het verklaren van het vinden van de 
bestemming van een autorit vanuit de werking van de ontsteking van de 
verbrandingsmotor. (hoofdstuk 1) 

 
 

3) Het gebruik van kussentjes ter ondersteuning van de houding onder 
schouders of pelvis, kan worden opgevat als een a-specifieke parameter die 
de dynamische ontwikkeling van specifiek motorisch gedrag van baby’s 
positief beïnvloedt. (hoofdstuk 3) 

 
 

4) Richtingspecifieke houdingsspieractiviteit is geen voorwaarde voor het leren 
reiken en grijpen; het beïnvloedt echter wel de kwaliteit van de 
reikbeweging. (hoofdstuk 4) 

 
 
5) Drie maanden lijkt de meest veelbelovende leeftijd om te starten met 

vroegtijdige interventie voor kinderen met een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van motorische problematiek (hoofdstuk 3, 5 en 6) 

 
 

6) “De vernietigende droom van de moderne maatschappij: het verwachten 
van oneindige groei uit een eindige bron.” (Eveline Nieuwenhuis) 

 
 

7) “Een huwelijk is samen proberen problemen op te lossen die je individueel 
niet had gehad.” (Gerrit Klaassen) 

  
 

8) “Als oorlog zou worden betaald door inzameling bij burgers en 
vluchtelingenhulp vanuit algemene middelen, dan zou oorlog snel afgelopen 
zijn." (Miranda Döll) 

 
 

9) “Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid.” (Khalil Gibran) 
 
 

10) “Bij gebrek aan kennis, is de zekerheid groot.” (Leo van Eykern) 
 
 


