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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Some Notes on Bayesian Time Series Analysis

in Psychology

door Tanja Krone.

1. Voor het schatten van een autoregressief model hebben
iteratieve schattingsmethoden de voorkeur (dit proefschrift,
hoofdstuk 2).

2. De steekproefomvangen, dat wil zeggen de aantallen geob-
serveerde tijdspunten en individuen, hebben grote invloed
op de kwaliteit van de schatting van het autoregressieve
lag-1 model (dit proefschrift, hoofdstukken 2 en 3).

3. Het Bayesiaans dynamische lineaire model kan veel
uitdagingen gevonden in empirische tijdseries aan
(dit proefschrift, hoofdstukken 4, 5, en 6).

4. Een goed statistisch model voor multisubject, longitudi-
nale, psychologische data laat ruimte voor verschillen tussen
individuen (dit proefschrift, hoofdstukken 4, 5, en 6).

5. Voor een goed gebruik van statistisch modelleren moet
men de psychologische theorie kunnen verbinden met de
gebruikte statistische methoden.

6. Een gebrek aan convergentie hoeft niet te betekenen dat
het model niet gëıdentificeerd is.

7. Zowel ontspanning, zoals het bezoeken van een sauna, als
inspanning, zoals het voltooien van intensieve vechtsport
training, zijn van levensbelang voor een promovenda.

8. Voor totale ontspanning zou men moeten leven als een kat:
eten wordt gebracht, slapen kan overal en aandacht komt
op commando.

9. It’s nice to be important, but more important to be nice
— John Templeton


