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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 
M E T H O DSS F OR A U D I T I N G M E D I C A L T E R M I N O L O G I C AL S Y S T E MS 

Ronaldd Cornet - Amsterdam, 20 april 2006' 

1.. All e tot dusver bepaalde kenmerken van terminologiesystemen, met uit-
zonderingg van content coverage, zijn onafhankelijk van de toepassing van 
dezee systemen 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 2 van dit proefschrift) 

2.. Een terminologiesysteem dat geschikt is voor registratie van gegevens, is 
niett noodzakelijk evenzeer geschikt voor het aggregeren van gegevens 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 

3.. Redeneren op basis van een open-wereld assumptie biedt slechts beperkte 
mogelijkhedenn voor het detecteren van logische inconsistenties 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 

4.. Migratie van framerepresentatie naar description logic draagt bij aan het 
expliciett maken van de betekenis van definities 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 4 van dit. proefschrift) 

5.. Reiter's principes van diagnose zijn goed toepasbaar op description logic-
gebaseerdee terminologiesystemen (Hoofdstuk 5 van dit proefschrift) 

6.. All e concepten in een goed terminologiesysteem zijn verschillend; sommige 
conceptenn echter zijn meer gelijk dan andere concepten 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 6 van dit proefschrift) 

7.. De feitelijke meerwaarde van het gebruik van terminologiesystemen dient 
gekwantificeerdd te worden 

8.. Multidiscipiinariteit leidt tot ambiguïteit, zoals blijkt , uit de term "diag-
nose""  in dit proefschrift 

U.. 80% van de getallen die ter argumentat ie worden aangedragen zijn onge-
grond d 

10.. Inuit kennen slechts vier niet-samengestelde woorden voor sneeuw (Franz 
Boass - The Science1 of Words): de aantallen dit1 de rondt1 doen zijn vele 
malenn groter 

11.. "Geen tijd" is een eufemisme voor ''Geen prioriteit." 

12.. Van meer belang dan wat je weet is wat je weet te vinden 

13.. Wie zijn eigen norm is, voldoet, altijd, maar excelleert nooit 

11.. Op glas dat je ziet rij d je zelden lek 
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