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1. Het creeren van een consistent, voorspelbaar en veilig klassenklimaat leidt tot tagere niveaus van disruptieve 

problemen blj kinderen. 

Dit proefschn'ft 

2. Jonge kinderen met fysiek agressief gedrag !open een groot rislco op een problematische schoolcarriere, op 

chronisch verhoogde niveaus van psychopathologie met mogelijk emstig negatieve uitkomsten zeals 

delinquentie en contact met polltie en justitie in de toekomst. 

Dit proefschrift 

3. De bevinding dat basisschoolkinderen met vee! disruptief gedrag slechts gedeeltelijk reageren op een 

preventieve interventie geeft aan dat ingrijpen in de ontoNikkeling van kinderen v66r de basisschoolperiode 

middels preventieve interventies essentieel is. 

Oft proefschrift 

4. Kinderen met disruptief gedrag hebben hulp nodig met betrekking tot de regulering van hun gedrag, zowel op 

school als thuls, alsook hulp in de interactie met leeftijdgenootjes en in het functioneren op schooL 

Oft proefschrift 

5. De bevinding dat comorbiditeit tussen de drie typen van disruptleve stoomissen eerder regel dan uitzondering 

is bij kinderen, geeft aan dat onderzoek naar de ontoNikkeling van deze stoomissen alsmede naar het effect van 

interventies hiermee rekening meet houden. 

Oit proefschrift 

6. De bevinding dat de behandeling van kinderen die verwezen zijn naar een GGZ instel!ing geen bijdrage Ievert 

aan de reductie van hun agressief gedrag, geeft aan dat ontoNikkeling en evaluatie van preventieve 

programma's noodzakeli]k zijn. 
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7. Etnische afkomst zal nco it de oorzaak van criminaliteit zljn. 

8. De opmerking dat je op school bent om te leren en dat je ouders dienen te leren hoe je je meet gedragen 

getuigt van een gebrekkige kennis van de ontwikkeling van kinderen. 

9. De natuurlijke reactle van de omgeving op een gedragsgestoord kind zal het gedrag van dit kind eerder 

verergeren dan verbeteren. 

10. Zowel in de kinderpsychiatrie ats bij de WAO is de screeningsprocedure ontoereikend. Het verschil is echter 

dat vee! kinderen ten onrechte geen toegang hebben tot psychiatrische hulp (sensitiviteit), terwijl velen ten 

onrechte wei gebruik maken van de WAO (specificiteit). 

11. Omdat geweld op televisie slecht is veer kinderen, is het uit oogpunt van velligheid belangrijk vechtende 

parlementariers en kabinetsleden van televisie te weren op tijden dat kinderen kijken. 


