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1) Niet-westerse ouders in Nederland ervaren minder vaak dan Nederlandse ouders dat hun kind 

een emotioneel probleem of gedragsprobleem heefr: (dit proefschrifT:). 

2) Ondanks de lagere probleemperceptie van niet-westerse ouders in Nederland, worden hun kinde

ren even vaak als kinderen van Nederlandse ouders doorverwezen naar aanleiding van het perio

diek gezondheidsonderzoek in groep 2 bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (dit proefschrift). 

3) Als we zorggebruik breder definiëren dan alleen het gebruik van specialistische zorg en er vanuit 

gaan dat niet alle kinderen met een emotioneel probleem of gedragsprobleem een behoefte aan 

zorg hebben, is de onvervulde zorgbehoefte veel kleiner dan op dit moment in de wetenschap 

wordt aangenomen (dit proefschrift). 

4) Kinderen van niet-westerse ouders in Nederland maken minder gebruik van jeugdgezondheids

zorg dan Nederlandse kinderen; een reden hiervoor is wellicht gelegen in andere verklaringen die 

niet-westerse ouders aandragen voor de oorzaak van de problemen, alsmede in andere opvatringen 

bij nier-westerse ouders over de meest geschikte zorg voor hun kind (dit proefschrift). 

5) Studies in de kind er- en jeugdpsychiatrie naar redenen voor etnische verschillen in zorgpaden bij 

kinderen zouden vaker gebruik moeren maken van de kracht van kwalitatieve onderzoeksmetho

den (dit proefschrifT:). 

6) Het imagoprobleem van de jeugdgezondheidszorg in Nederland bij ouders wordt veroorzaakt 

doordat beide parrijen zich niet langer kwetsbaar durven opstellen; relatietherapie is nodig. 

7) De hoogte van de impactjactor van een wetenschappelijk tijdschrift lijkt omgekeerd evenredig aan 

de impact van her daarin gepubliceerde onderzoek voor de praktijk 

8) De pen van de schrijver is even bepalend voor de kwaliteit van een wetenschappelijk artikel als de 

kwaliteit van de data (vrij naar Verhuist). 

9) Nor all rhose whowander are lost (j.R.R. Tolkien,1954). 

10) Ce n'est pas une petite affaire que d'êue simple ( Gustave Flaubert,l851). 

11) Waarheid bestaat niet, slechts perceptie. 


