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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

DETECTION OF AUTISM IN CHILDHOOD 
 

Maarten van ’t Hof, 8 maart 2021 
 

1. Ondanks dat autisme door toegenomen kennis over de vroege signalen al op jonge 
leeftijd herkend kan worden, wordt de diagnose meestal nog op relatief late leeftijd 
gesteld. (dit proefschrift) 
 

2. De signalering van autisme in de kindertijd kan verbeterd worden door middel van het 
bijscholen van jeugdartsen. (dit proefschrift) 

 
3. Er is een associatie tussen autisme kenmerken en eetproblemen in de kindertijd. (dit 

proefschrift) 
 

4. De signalering van autisme kan verbeterd worden door middel van de evaluatie van 
eetgedrag. (dit proefschrift) 
 

5. Emotioneel eten is gerelateerd aan autisme kenmerken bij meisjes, maar niet bij 
jongens. (dit proefschrift) 
 

6. Als je iemand met autisme hebt ontmoet, dan heb je één iemand met autisme ontmoet. 
(Dr. Stephen Shore/ autisme gemeenschap) 
 

7. Bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg is een voorbeeld van ‘penny-wise and 
pound-foolish’ aangezien dit leidt tot latere hogere maatschappelijke kosten.  
 

8. Aangezien kennisontwikkeling en kennisdeling de fundamenten vormen van de 
wetenschap, zouden populariteit van het onderwerp en het vinden van significante 
resultaten niet bepalend moeten zijn voor de kans op publicatie.  
 

9. Voor hen die promoveren en dat met het jonge vaderschap trachten te combineren, zal 
het chronisch slaap tekort in de schaduw staan van energie verkregen uit liefde.  
 

10. The scientist is not a person who gives the right answer, he is one who asks the right 
questions. (Claude Levi-Strauss) 
 

11. Net als in het leven is ook bij een promotie de reis belangrijker dan de bestemming.  


