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STELLINGEN  

behorende bij het proefschrift 

Listening Difficulties in Children Auditory processing and beyond 

 

1. Auditory Processing Disorder (APD) ≠ Listening Difficulties (LiD) (dit proefschrift).  
 

2. Met luisterproblemen wordt iets anders bedoeld dan ‘Oost-Indisch doof’ of ‘gewoon 
lastige kinderen’ (dit proefschrift).  
 

3. Luisterproblemen bij kinderen kunnen niet worden verklaard op basis van uitsluitend 
bottom-up auditieve verwerkingsproblemen (dit proefschrift). 
 

4. De verwerking van auditieve signalen wordt altijd beïnvloed door cognitieve factoren, 
zoals aandacht, geheugen en taal (dit proefschrift).  

 
5. Luisterproblemen bij kinderen zijn eerder een neurologische ontwikkelingsstoornis, dan 

‘slechts een defect’ in het auditieve systeem (dit proefschrift). 
 

6. Het is lastig, wellicht ondoenlijk, om kinderen met luisterproblemen te onderscheiden van 
kinderen met taal-, lees-, en/of aandachtsproblemen (dit proefschrift).  

 
7. Bij de zorg rondom kinderen met luisterproblemen moeten altijd een gehoordeskundige, 

een spraak/taaldeskundige en een gedragsdeskundige betrokken zijn (dit proefschrift).  
 

8. Het aantal kinderen dat gediagnosticeerd wordt met APD is gebaseerd op een keuze (dit 
proefschrift). 
 

9. Het functioneren van het individuele kind moet centraal staan in plaats van het gesteggel 
over het wel of niet bestaan van APD (dit proefschrift). 

 
10. “De rugzakjes, de plusklasjes, de sterboekjes, de tijd. Alles in een vakje, maar het kind 

dat raakt soms kwijt” (T. van Schie, Versjes van een moeder, 2015).  
 

11. Er gaat niets boven top-down cognitieve verwerking (dit proefschrift; bewerking van de 
slogan “Er gaat niets boven Groningen”, 1989). 

 
12. Onderzoek doen is net een soap; je hebt goede tijden en slechte tijden (dit 

promotietraject). 
 

13. De ontwikkeling en bevalling van een proefschrift kan geenszins vergeleken worden met 
de ontwikkeling en bevalling van een kind (dit promotietraject).  

 
14. “Wat je plan ook is, ’t is allemaal relatief” (Diggy Dex, Sterren tellen, 2016). 
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