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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Eén vs. Meerdere soorten leven. 
 
Aanleiding is een artikel in Nemo Kennislink. 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuw-micro-organisme-ontdekt-in-koraal/ 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Niet van toepassing. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor biergist geldt: Maakt niét bladgroen aan, doet niét aan fotosynthese. 
2a Voor mijzelf geldt: Maakt niét bladgroen aan, doet niét aan fotosynthese. 
3a Voor biergist en mijzelf geldt: Is aparte vorm van leven.  
4i Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt niét bladgroen aan, doet niét aan 

fotosynthese. 
 
5a Voor korstmossen geldt: Maakt wél bladgroen aan, doet wél aan fotosynthese. 
6a Voor kranswieren geldt: Maakt wél bladgroen aan, doet wél aan fotosynthese. 
7a Voor korstmossen en kranswieren geldt: Is aparte vorm van leven. 
8i Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt wél bladgroen aan, doet wél aan 

fotosynthese. 
9i Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt zowel niét als wél bladgroen aan, doet zowel 

niét als wél aan fotosynthese. 
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9a Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt zowel niét als wél bladgroen aan, doet 

zowel niét als wél aan fotosynthese. 
10i Voor één soort leven geldt: Maakt uitsluitend wél bladgroen aan, doet uitsluitend niét 

aan fotosynthese. 
Of 
9a Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt zowel niét als wél bladgroen aan, doet 

zowel niét als wél aan fotosynthese. 
11i Voor één soort leven geldt: Maakt uitsluitend niét bladgroen aan, doet uitsluitend wél 

aan fotosynthese. 
 
9a Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt zowel niét als wél bladgroen aan, doet 

zowel niét als wél aan fotosynthese. 
12a Voor waarschijnlijk parasiet van de familie Apicomplexa geldt: Maakt wél bladgroen 

aan, doet niét aan fotosynthese. 
13i Voor één soort leven geldt: Maakt uitsluitend wél bladgroen aan, doet uitsluitend niét 

aan fotosynthese. 
 Toelichting: 

o Stelling 13 is gelijk aan 10. 
 
4a Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt niét bladgroen aan, doet niét aan 

fotosynthese. 
14i Voor meerdere soorten leven geldt: Maakt wél bladgroen aan, doet wél aan 

fotosynthese. 
 Toelichting: 

o Stelling 14 is gelijk aan 8.  
 
Kortom: 

o Stelling 10 of 11 kan dan ook als voorspelling worden beschouwd. 
o Stelling 13 kan dan ook als uitgekomen voorspelling worden beschouwd. 

 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 
 


