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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1. Het curriculum 'Mobility Opportunities Via Education´ zou gezien de uitgangspunten 
onderdeel moeten zijn van het totale zorgaanbod aan kinderen met zeer ernstige verstandelijke 
en meervoudige beperkingen (dit proefschrift) 

 
2. Het goed implementeren van het MOVE curriculum vraagt zowel om een goede theoretische 

basis als om adequate professionele ondersteuning (dit proefschrift) 
 

3. Bewegen richting zelfstandigheid is voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperkingen geen zelfstandige beweging (dit proefschrift) 

 
4. Het afbouwen van steun tijdens het uitvoeren van vaardigheden moet altijd in het perspectief 

staan van de opbrengst voor het kind (dit proefschrift) 
 

5. Belangrijker dan de vraag ´to MOVE or not to MOVE´ is de vraag ´how, when and why to 
MOVE` (dit proefschrift) 

 
6. Bewegingsgerichte activiteiten voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperkingen zijn goed, doelgerichte functionele en in het dagprogramma geïntegreerde 
bewegingsactiviteiten zijn beter (dit proefschrift) 

 
7. De ´Top Down Motor Milestone Test´ is bruikbaar voor de planning en evaluatie van 

bewegingsgerichte activiteiten bij kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen (dit proefschrift) 

 
8. Ondanks de aanwezige beperkingen kunnen kinderen met zeer ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen leren en zich vaardigheden eigen maken (dit proefschrift) 
 

9. Het belang van activiteit voor mensen met verstandelijke beperkingen wordt ernstig 
onderschat   

 
10. Functionele fysiotherapie is het ultieme voorbeeld van een pleonasme 

 
11. De kennisuitwisseling tussen wetenschappers wereldwijd moet door 'de praktijk' als voorbeeld 

worden genomen 
 

12. De keuze om werken, promoveren en moederschap te combineren dwingt zowel de 
wetenschapper, promovendus als moeder tot afstand van perfectie 


