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6 Dit idée is gebaseerd op een wiskundige theorie, genaamd parameterized complexity, waarvoor Rod Downey 
en Mike Fellows in de jaren 90 de grondslagen hebben gelegd. Het belang van deze theorie voor de 
cognitiewetenschap wordt ook beschreven in van Rooij (2008). 







             
           






         
             
          
        




         


             







                                                 
7 Zie Deineko et al. (2004) voor een bewijs.  




    
        
            
         

  






 
        


         
     


         
 
          
         
           
         



         
           





  




           


                                                 
8 Zie van Rooij (2003) voor een bewijs.  



      


       


           





          




