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Stellingen bij proefschrift Myriam Harfterkamp 

1. Atomoxetine heeft een aanhoudend gunstig effect op ADHD 
symptomen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. 
(dit proefschrift) 

2. Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis reageren minder 
goed, trager en met meer bijwerkingen op behandeling met 
atomoxetine dan kinderen met ADHD. (dit proefschrift) 

3. Sociaal gedrag verbetert als ADHD symptomen goed worden 
behandeld. (dit proefschrift)

4. Een vergelijkend onderzoek tussen methylfenidaat, atomoxetine 
en placebo in de behandeling van ADHD symptomen bij 
kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis is noodzakelijk om 
een weloverwogen keuze te kunnen maken. (dit proefschrift) 

5. Om resultaten in de medicamenteuze behandeling van ADHD 
symptomen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis 
nog beter te kunnen interpreteren is het betrekken van 
observaties van belangrijke derden, zoals ouders en leraren  
van groot belang. (dit proefschrift) 

6. Het kan meer dan 12 weken duren voordat de volledige  
respons op atomoxetine bij kinderen met een Autisme Spectrum 
Stoornis zichtbaar is; dit vraagt veel geduld van ouders, kinderen 
en behandelaar. (dit proefschrift)

7. Het placebo-effect is een actief bestanddeel van elke 
therapeutische interactie; het kan zelfs het meest krachtige 
bestanddeel zijn. 

8. ‘Veel meer dan onze talenten, zijn het onze keuzes die bepalen 
wie we werkelijk zijn.’ (Albus Perkamentus)

9. Promoveren en een schouwburgabonnement is geen goede 
combinatie. 


