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Stellingen
Behorende bij het proefschrift ‘Physical activity and cognition in children’
1.

Executieve functies zijn essentieel voor het ontwikkelen van
schoolvaardigheden bij kinderen (dit proefschrift).

2.

School is dé plek bij uitstek om kinderen te stimuleren fysiek actief te zijn
en de tijd in sedentair gedrag te verminderen (dit proefschrift).

3.

Onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit en cognitie bij kinderen zou
zich veel meer moeten richten op de kwalitatieve aspecten van fysieke activiteit
in plaats van de kwantitatieve aspecten (dit proefschrift).

4.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis zijn weerbaar genoeg
om deel te nemen aan extra fysieke activiteit op school.

5.

Een gestructureerd beweegprogramma dat zich richt op het verbeteren
van executieve functies hoeft niet heel intensief te zijn, maar moet vooral
uitdagende activiteiten bevatten (dit proefschrift).

6.

What you train is what you gain, oftewel, dat wat je traint verbetert,
geldt zowel voor fysieke als cognitieve verbeteringen (dit proefschrift).

7.

We stoppen niet met spelen omdat we oud worden,
we worden oud omdat we stoppen met spelen. - Onbekend

8.

The brain’s main purpose is to control action,
not to control thinking. - Leonard Koziol, 2012

9.

Always expect the unexpected.
- Sonnie Mokuwa, Bo, Sierra Leone, 2008

10. A little rebellion now and then is a good thing.
- Thomas Jefferson, 1787

Anneke van der Niet, 23 September 2015

