
Stellingen behorende bij het proefschrift
Access to Care:  

Determinants of children’s mental health care use

1. Naast het hebben van emotionele en/of gedragsproblemen zijn ook andere individuele 
en contextuele factoren van invloed op het verkrijgen van jeugdhulp, zoals screening op 
problematiek, gezinssituatie en eerder hulpgebruik (dit proefschrift). 

2. Meisjes gebruiken minder jeugdhulp dan jongens op 9-jarige leeftijd en dit kan niet 
worden verklaard door een verschil in de aanwezigheid van emotionele en/of gedrag-
sproblemen (dit proefschrift). 

3. Kinderen met een ‘Marokkaanse’, een ‘Turkse’ of een andere niet-westerse migratie-ach-
tergrond gebruiken minder jeugdhulp op 9-jarige leeftijd dan kinderen met een 
‘Nederlandse’ achtergrond en dit kan niet worden verklaard door een verschil in de 
aanwezigheid van emotionele en/of gedragsproblemen (dit proefschrift). 

4. Kwaliteit van leven op 5-jarige leeftijd is een belangrijke voorspellende factor van jeugd-
hulpgebruik op 9-jarige leeftijd voor zowel kinderen met een westerse als kinderen met 
een niet-westerse achtergrond.

5. De aanwezigheid van emotionele en/of gedragsproblemen van een kind op 6-jarige 
leeftijd, gerapporteerd door de leerkracht, is voorspellend voor jeugdhulpgebruik op 
9-jarige leeftijd, onafhankelijk van de problemen die gerapporteerd zijn door de ouders 
(dit proefschrift).

6. Research should be done with people and not on people (Reason, Human inquiry, 1994).

7. Acting as maps, theoretical frameworks help researchers return home to aims/research 
questions and facilitate the identification of the next research paths to explore (based 
on Evans et al., Journal of mixed methods research, 2011).

8. Campaigns promoting help-seeking and fighting mental illness-related stigma should 
target personal attitudes rather than the broad public opinion (Schnyder et al., The 
British Journal of Psychiatry, 2017).

9. Healthcare providers need relevant training and support in developing effective commu-
nication strategies to deliver individually tailored and culturally sensitive care (Memon et 
al., BMJ Open, 2016).

10. While the approach to depict mental disorder as an ‘illness like any other’ and to em-
phasize its biological correlates seems useful to enhance the acceptance of professional 
medical treatment for mental disorders, it is not suitable to improve social  tolerance  
towards  those  suffering  from mental illness (Schomerus et al., Acta Psychiatrica Scan-
dinavica, 2012).

11. Als de jeugd de toekomst heeft, moet je er ook goed voor zorgen (Loesje).
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