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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

The Infant Motor Profile 

A standardized and qualitative assessment of motor behaviour in infancy 

 
1. De Infant Motor Profile is een betrouwbaar en valide meetinstrument voor een kwalitatieve 

beoordeling van de motoriek van zuigelingen. (dit proefschrift) 

 

2. Motorische uitkomst voorspellen bij zuigelingen is en blijft een uitdaging als gevolg van de 
eigenschappen van het zenuwstelsel in ontwikkeling. (dit proefschrift) 

 

3. In de follow-up van zuigelingen met een hoog risico op motorische 
ontwikkelingsproblemen is het onverstandig om te varen op slechts één 
beoordelingsmoment. (dit proefschrift) 

 

4. Voor te vroeg geboren baby’s is een stimulerende omgeving extra belangrijk, daarom 
moeten interventieprogramma’s zich met name richten op die kinderen voor wie een 
stimulerende omgeving niet vanzelfsprekend is.  

 

5. ‘Normal’ is variable, variation is normal. (naar Touwen, 1993) 

 

6. Het zou goed zijn om bij het kinderneurologisch onderzoek nog wat meer te kijken en wat 
minder te doen.  

 

7. Om senioren meer te laten bewegen, is het waarschijnlijk effectiever om ze een volkstuintje 
te geven, dan om een sportstimuleringsprogramma aan te bieden. (vrij naar Stevens et al. 
Geneeskunde en Sport 2003;6:170-5) 

 

8. Een longitudinaal follow-up onderzoek is uitermate ongeschikt als MD/PhD-project, maar 
vanuit wetenschappelijk oogpunt juist wel heel interessant. 

 

9. Dansen is uitprobeermotoriek op latere leeftijd. 

 

10. There is no way to happiness, happiness is the way. (Boeddha) 

 

Kirsten Heineman, juli 2010 


