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1. Bij de positiemeting van in het hart aangebrachte markeerders worden signaal en
mis beter gescheiden in het domein van de door Singular Value Decomposition
(SVD) verkregen componenten dan in het frequentie-domein.
(Dit proefschrift, Hfdst. 2)

2. Het met een matrix van lagere rang benaderen van de positiematrix van een verza-
meling deels incomplete trajectorien van aan het hart gehechte markeerders is een
adequate methode om de redundance in de positiegegevens te benutten voor het
verkrijgen van nauwkeurige extrapolaties in langdurige, ontbrekende episodes.
(Dit proefschrift, Hfdst. 3)

3. Bij het schatten van de geometrie van een stereoscopische rontgenopstelling om
hartbewegingen te meten, verdient het gebruik van een 5 parameter niet-lineair
model de voorkeur boven het gebruikelijke 8 parameter lineair model.
(Dit proefschrift, Hfdst. 5)

4. Wanneer de bewegingen van aan het hart gehechte markeerders geregistreerd
worden met behulp van een stereoscopische rontgenopstelling in twee reeksen van
ongeveer 50 videobeelden, dan bevatten de 3 meest significante SVD componenten
van de afgebeelde trajectorien voldoende informatie om stereoscopische spoorparen
te identificeren.
(Dit proefschrift, Hfdst. 6)

5. De bij de voortgangstoets gehanteerde relatieve normering kan geinterpreteerd
worden als absolute normering met lineaire correctie voor verschil in moeilijkheids-
graad.

6. In een goed functionerende matrixorganisatie is de som van de rijtotalen gelijk aan

die der kolomtotalen.

ij
7. Dialect verritkt de taal.

8. De succesvolle campagne tegen het meeroken van tabaksrook door niet-rokers dient
gevolgd te worden door een even felle campagne tegen het meeroken van uitlaatgas
door niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

9. De voortdurende verkorting van studieprogramma's leidt mogelijk tot bezuiniging
op korte termijn, maar in ieder geval tot verarming op langere termijn.

10. Wanneer grote groepen kiezers zich groen en geel gaan ergeren omdat ze denken
een blauwtje te lopen met paars, dan ziet het er donker uit voor dit kabinet.

11. Stereotypen bieden geen perspectief.


