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1. Als S ∼ W ′
k(n,Σ;Λ), dan is S > 0 met kans één dan en slechts

dan als n ≥ k en Σ+Λ > 0.

hoofdstuk 2, dit proefschrift

2. Stel dat V = A − XY∗, waarin A een inverteerbare k × k com-
plexe matrix is en X en Y k × p complexe matrices zijn met
Y∗A−1X = Ip. Definieer K = A−1X en L = (A−1)∗Y , dan geldt
dat de Moore-Penrose inverse van V gelijk is aan

V+ = QKA−1QL,

met QK = Ik −K(K∗K)−1K∗ en QL = Ik − L(L∗L)−1L∗.

hoofdstuk 3, dit proefschrift

3. Een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor het bestaan
van een symmetrische positief semi-definiete n × n matrix Ω
met diagonaal elementen τ1 ≥ · · · ≥ τn zodat Ωιn = 0 is

√
τ1 <

√
τ2 + · · · + √τn.

hoofdstuk 4, dit proefschrift

4. De balans tussen restricties op regressoren en parameters is
van cruciaal belang voor zowel logische consistentie, identifi-
ceerbaarheid als voor het schatten van het ‘sum-constrained
linear model’.

hoofdstuk 5, dit proefschrift

5. Logische consistentie is niet zo logisch als de term suggereert.

hoofdstuk 5, dit proefschrift

6. Tekstanalyse is een nuttig hulpmiddel bij marktonderzoek.

hoofdstuk 7, dit proefschrift

7. Indien Nederlandse universiteiten overstappen op Engelstalig
onderwijs moet het vak Nederlands verplicht worden bij iedere
opleiding.

8. Er is buitensporig veel aandacht voor voetbal.

9. De woorden ‘oneindig’, ‘nooit’ en ‘niets’ weerspiegelen de be-
hoefte van mensen om alles in het leven te willen benoemen.
Wij zijn als mens niet in staat een zinnige betekenis aan de-
ze woorden te geven hoewel wij denken de betekenis van deze
woorden af te kunnen leiden uit de betekenis van het tegen-
overgestelde van respectievelijk ‘eindig’, ‘ooit’ en ‘iets’.

10. Statistici zijn experts in het modelleren van onzekerheid, maar
dat wil niet zeggen dat ze goed met onzekerheid kunnen om-
gaan.


