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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Specification and assessment

of methods supporting
the development of

neural networks
in medicine

Michael Egmont-Petersen

Neurale netwerken hebben hun grootste potentie in low-level data-
verwerking. ~ .̂

De in dit proefschrift ontwikkelde methoden en technieken bevorderen het
inzicht in het functioneren van een neuraal netwerk en daarmee geven ze
inzicht in de klinische toepasbaarheid ervan.

Een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde ervoor dat artsen bereid
zijn routine-werk te laten uitvoeren door programmatuur is dat de betrouw-
baarheid ervan gegarandeerd is.

Het verwijderen van redundante ingangsgrootheden van een neuraal netwerk
maakt dit netwerk kwetsbaarder voor ontbrekende gegevens.

Dat formele specificatie zo weinig wordt toegepast bij praktisch
systeemontwerpen is zowel te wijten aan de gebruikte wiskundige notatie als
aan het hoge abstractieniveau waarmee het domein moet worden beschreven.

Een noodzakelijke voorwaarde voor een volledige simulatie van cognitie door
een computersysteem is dat dit systeem in staat moet zijn de menselijke taal
te leren.

"Hoe verder een wetenschapsspecialisme zich ontwikkelt, des te minder
betrouwbaar wordt het gezonde verstand als gids"
Verloren Paradigma's, John L. Casti.

Het enige verschil tussen een loterijbriefje en een optie iB dat je de laatste
kunt verkopen indien de verwachtingen omslaan.

Wetenschapsfilosofen kunnen alleen de kwaliteit van wetenschap beoordelen
binnen hun eigen vakgebied(en).



10 In theorieen die uitspraken doen over de aard van de werkelijkheid kan men
slechts geloven.

11 Dat Nederlanders hun grootouders en soms zelfs hun ouders met U
aanspreken suggereert dat de nederlandse cultuur een van de meest formele
is binnen de Europese Unie.

12 De gruwelijke gebeurtenissen in onder andere ex-Joegoslavie maken het
makkelijker voor een AIO zijn eigen problemen met de totstandkoming van
het proefschrift te relativeren.


