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Stellingen Behorend bij het proefschrift Uniform screening for 
atypical language development in Dutch child health care 

1. Ieder kind verdient met regelmaat toegang tot een ‘teststraat’ met 
de Early Language Scale (ELS) om een probleem in de 
taalontwikkeling zo vroeg mogelijk te signaleren. (dit proefschrift) 

2. In het screenen naar taalontwikkelingsstoornissen in de gehele 
populatie is een hoge specificiteit belangrijker dan een hoge 
sensitiviteit. (dit proefschrift) 

3. Iedereen die werkt met jonge kinderen moet de rode vlaggen in de 
taalontwikkeling kennen en bij kinderen herkennen. (dit 
proefschrift) 

4. De jeugdgezondheidszorg dient met een groeicurve voor taal alle 
ouders inzicht te geven in de taalontwikkeling van hun kind. (dit 
proefschrift) 

5. Ouders zijn de experts als het gaat om de taalontwikkeling van 
hun kind. (dit proefschrift) 

6. Een goede taalontwikkeling is noodzakelijk voor het schoolsucces 
van een kind. 

7. Bij een niet-pluis score op de Early Language Scale (ELS), dient 
een kind verwezen te worden naar een logopedist voor 
eerstefasediagnostiek. 

8. Technologie wordt te weinig ingezet in het proces van signaleren 
van taalontwikkelingsstoornissen. 

9. Alle opleidingen die leiden tot een beroep waarin gewerkt wordt 
met jonge kinderen dienen kennis over (signalen van een) 
taalontwikkelingsstoornis in hun curriculum te hebben. 

10. Als iedereen de term taalontwikkelingsstoornissen kent, dan 
zouden meer kinderen vroeg gesignaleerd worden. 

11. “De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn 
wereld.” (Ludwig Wittgenstein)
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