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1.  Ook in de algemene bevolking gaan aandachtstekort problemen onder  
     preadolescenten gepaard met een verminderde efficiëntie van bepaalde           
     aspecten van informatieverwerking (dit proefschrift). 

2.  Op basis van 'baseline' verwerkingssnelheid, werkgeheugen-capaciteit  
     en met name responsevariabiliteit kan een onderscheid worden gemaakt  
     tussen kinderen met en kinderen zonder aandachtstekort problemen  
     (dit proefschrift). 

3.  Response-inhibitie kan worden aangeduid als 'richtingsmarker' met  
     betrekking tot de internaliserende dan wel externaliserende aard van  
     gedragsproblemen maar deze marker differentieert niet tussen de  
     verschillende soorten externaliserende problemen (dit proefschrift). 

4.  Met het oog op de theoretische veronderstelling dat verschillende stadia  
     van informatieverwerking deels op elkaar wachten voor informatie, kan  
     een relatief kleine vertraging in één van die processen relatief grote  
     consequenties hebben voor de integratie van de verschillende processen  
     (De Sonneville et al., 2002; Neuropsychologia, 14 (11): 1751-1765). 

5.  Bij de wetenschappelijke zoektocht naar psychopathologie-specifieke   
     tekorten in informatieverwerking dient rekening gehouden te worden  
     met 'subthreshold' aandachtstekort problematiek (dit proefschrift). 

6.  Gezien de problematische vroegtijdige opsporing van aandachtstekort  
     problemen zonder hyperactiviteit onder meisjes, is de bevinding dat dit 
     openlijk minder 'lastige' gedrag ook bij meisjes is gerelateerd aan  
     specifieke informatieverwerkings'tekorten', ook vanuit een klinisch  
     oogpunt relevant (dit proefschrift). 

7.  Het argument af te zien van uitgebreide neuropsychologische testafname  
     in grote epidemiologische studies vanwege de logistieke onhaalbaarheid,  
     is met de succesvolle eerste meting van TRAILS onhoudbaar gebleken. 

8.  Een follow-up van het uitgebreide neuropsychologische onderzoek in de  
     TRAILS populatie biedt een unieke kans om de stabiliteit en ontwikkeling  
     van deze belangrijke indices van informatieverwerking in kaart te brengen. 

9.  Ervaring is iets wat je pas krijgt ná dat je het nodig hebt. 

10.  De overeenkomst tussen promoveren en jezelf hard met een hamer op  
       het hoofd slaan, is niet alleen gelegen in het feit dat het heerlijk is om 
       er weer mee op te houden. 
 


