
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Very preterm children’s functioning at school-age
Is executive function training the solution?
van Houdt, C.A.

Publication date
2020
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Houdt, C. A. (2020). Very preterm children’s functioning at school-age: Is executive
function training the solution? [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/very-preterm-childrens-functioning-at-schoolage(d52c3995-8725-47b7-9618-70912cd4eb41).html


Stellingen behorend bij het proefschrift

Very preterm children’s functioning at school-age:
Is executive function training the solution?

Carolien Anne van Houdt

1. Veel te vroeg geboren kinderen hebben problemen in de executieve functies. Deze 
problemen zijn even groot voor alle drie de kern executieve functies. Dit proefschrift

2. De vooruitgang in de medische zorg voor veel te vroeg geboren kinderen sinds 1990 heeft 
niet geleid tot een verbetering in het executief functioneren van veel te vroeg geboren 
kinderen. Dit proefschrift

3. Het volgen van een computertraining om de drie kern executieve functies te trainen heeft 
geen positieve effecten bij veel te vroeg geboren kinderen met aandachtsproblemen. Dit 
proefschrift

4. De groep veel te vroeg geboren kinderen zonder problemen in het gedragsmatig 
functioneren is driemaal zo groot als de groep veel te vroeg geboren kinderen met 
(substantiële) problemen in het gedragsmatig functioneren. Dit proefschrift

5. Om ook veel te vroeg geboren kinderen met hoogopgeleide ouders in staat te stellen hun 
volle potentieel te benutten, moeten hun prestaties niet alleen vergeleken worden met 
gemiddelde testnormen, maar ook met de prestaties van op tijd geboren kinderen met 
hoogopgeleide ouders. Dit proefschrift

6. Het slechts verzamelen en/of gebruiken van gegevens over het opleidingsniveau van 
moeder is echt niet meer van deze tijd: het is de combinatie van het opleidingsniveau van 
beide ouders die er toe lijkt te doen. Dit proefschrift

7. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted 
counts. William Bruce Cameron

8. Twijfelen is een goed begin van een carrière in de wetenschap. Loesje

9. Waarom moeilijk doen, als het samen kan. Loesje

10. Een goed gevoel voor humor werkt soms beter dan een paracetamol. Anne van Houdt

11. Soms is goed, goed genoeg. Carolien Anne van Houdt


