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Kans.
De inhoud van het kansbegrip ligt niet eenduidig vast. Het kan verwijzen naar:
• een bepaalde stand van zaken in de fysieke wereld (empirisch aspect van 

kans) in de vorm van
relatieve frequenties of een eigenschap (propensity) van die fysieke wereld 
maar ook naar

• een bepaalde verwachting (degree of belief ) omtrent iets in de werkelijkheid 
(epistemisch aspect van kans)

• Een relatie tussen mens en wereld (Dennis V. Lindley in: Understanding
Uncertainty, pp. 37-38)
zie ook website -> kansbegrip -> video: wat is een kans? Zijn er verschillende 
soorten kansen? Veel is nog onduidelijk.
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Kans.
Hoe moet je een kans interpreteren? En wat zegt een bepaalde kans?
En wat zegt het niet? Hoe moet je er mee omgaan?
Ter illustratie:
een artikel en een reactie daarop (in de NRC  van 23 en 27 juli 2016) over de 
verwachte levensduur van een ernstig zieke patiënt.
Zie ook website -> Actueel -> 16-10-2016 (interview prof. J.-W. Romeijn)
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Voorwaardelijke kans.
Terwijl de kans dat gebeurtenis A zal optreden wordt weergegeven
door 
betekent  
de kans dat gebeurtenis A zal optreden, gegeven (onder voorwaarde dat)
B het geval is (of gegeven dat gebeurtenis B zich heeft voorgedaan)

 AP

 BAP
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Voorwaardelijke kansen zoals           en             worden nogal eens door elkaar gehaald;
Vergelijk de volgende toepassing van The Prosecutor’s Fallacy :

is erg klein

is erg klein
en, in de discussie over etnisch profileren:

en

Echter, beide voorwaardelijke kansen zijn gerelateerd via de Regel van Bayes!
Ander voorbeeld: de zaak Sally Clark in Groot-Brittannië, veroordeeld november 1999

 BAP  ABP
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Kansvariabele (stochast).
Een variabele (grootheid die verschillende uitkomsten kan hebben) 
waarvan de uitkomsten door toeval bepaald worden.
De uitkomsten zijn het resultaat van een kansexperiment of een 
kansproces.

Incorrecte interpretaties van statistische uitkomsten worden soms veroorzaakt 
door ten onrechte kansuitspraken te formuleren. 
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Een kansverdeling laat zien hoe waarschijnlijk de verschillende/mogelijke
uitkomsten van een kansexperiment of kansproces zijn.
Er zijn vele soorten kansverdelingen (zie voor meer informatie mijn website, 
onder kansverdelingen).
Naar aanleiding van het bord van Galton hebben we de binomiale 
kansverdeling leren kennen. Andere voorbeelden:

• Wanneer we de levensduur (of houdbaarheidsduur) van een product willen 
schatten, kunnen we de Weibull-verdeling gebruiken. 

• Het schatten van het aantal reizigers dat in een uur wil inchecken kan met 
behulp van de Poisson-verdeling gebeuren, en voor een uitspraak over het 
verschil in uitkomst tussen twee (onafhankelijke) groepen kan de t-verdeling 
uitkomst bieden etc. etc.
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Kansverdelingen spelen een cruciale rol in de statistiek omdat onze gedachten 
en theoretische inzichten omtrent de werkelijkheid, waaruit onze hypothesen 
voortkomen, geformuleerd moeten worden in termen van kansverdelingen 
i.v.m. het kwantificeren van onzekerheid. Deze kansverdelingen vormen een 
belangrijk onderdeel van een statistisch model (zie voor statistisch model ook 
III: Statistiek: wijze van redeneren). Maar hoe bepalen we welk model het 
meest geschikt is voor een bepaald probleem?
(Model Evaluation, Goodness-of-Fit, Posterior Predictive Checks)

Statistiek gaat in de kern om het evalueren van onze hypothesen in het licht 
van empirische feiten, de data. Bij empirische wetenschap hebben zowel 
theorie als observatie een eigen inbreng. Een uitdrukking als evidence based
kan in dit verband soms misleidend zijn. De feiten spreken niet voor zich, het 
gaat er ook om vanuit welk perspectief we naar de werkelijkheid kijken.
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Een kansboom kan verhelderend werken. Ter illustratie een eenvoudig 
kansdiagram dat betrekking heeft op tweemaal gooien van een ‘eerlijke’ 
munt.

Voorbeeld: het driedeurenvraagstuk (zie ook website).
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kop

munt



(II)  WERKEN MET KANSEN

Begrippen: kans/voorwaardelijke kans/kansvariabele/kansverdeling/kansboom (boomdiagram)

Voorwaardelijke kansen worden vaak omgedraaid. Zo kunnen automatische brandmelders in 99% van de 
gevallen dat er brand is, afgaan,                        , maar dat betekent niet dat er in 99% van de gevallen dat een 
brandmelder afgaat er ook echt brand is,                               . 
Hoe zit dat? Ook hier kan een kansboom inzichtelijk werken.
Op basis van de cijfers in het diagram is de kans op brand als de brandmelder afgaat gelijk aan 9%!
Dezelfde vergissing heeft zich ook in de medische wereld voorgedaan (Harvard Medical School).

Zie ook Nassim Taleb: De zwarte zwaan, pp. 66-69 (‘omdraaifout’) / Prosecutor’s Fallacy/Regel Bayes
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Voor het berekenen van een voorwaardelijke kans:
- stel vast welke voorwaardelijke kans berekend moet worden, bijv. 
- zet een kansboom op die links begint met
en

- schrijf vervolgens de verschillende takken van het boomdiagram uit zoals 

enz.

 BAP

 AP

 AP 

 ABP

 ABP 
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Anekdote:
brief aan oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
mr. P.H.Donner n.a.v. artikel in de NRC van 12 mei 2011 met de titel

‘Onbegrepen statistiek zal mensenlevens kosten’ (Verhoef & Kampstra, VU).
Het artikel ging over het voornemen van Donner om automatische brandmeldingen af 
te schaffen, gezien het hoge percentage loze meldingen
in het geval van automatische brandmeldinstallaties.

Kern:
Het inzetten van een tweede, onafhankelijke melder verlaagt de kans op loos alarm van 
91,3% tot 9%,  dus ongeveer met een factor 10.
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Statistisch redeneren is een voorbeeld van inductief redeneren.

Vormen van redeneren:
• Deductief: op basis van een regel worden te verwachten waarnemingen afgeleid.

Als de premissen waar zijn en de deductieve redenering geldig, dan is de conclusie waar.
• Inductief: een reeks herhaalde waarnemingen wordt gegeneraliseerd tot een regel. 

Ofwel: er wordt op basis van data (waarnemingen) een uitspraak gedaan over iets dat 
(nog) niet onderzocht (waargenomen) is. 

• Abductief: zoeken naar een theorie die het beste past bij wat is waargenomen. Ofwel: 
een mogelijke (soms: meest waarschijnlijke) verklaring wordt als de juiste verklaring 
aangemerkt (vgl. strafrecht, archeologie)

Ter illustratie: economie, wiskundige economie, econometrie
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Het inductieprobleem (David Hume, 1711 – 1776).

Er bestaat een logische kloof tussen de informatie die in de data besloten ligt (beperkt 
van aard) en de inhoud van een wetenschappelijke theorie (algemeen van aard). Denk 
aan de zwarte zwaan van Karl Popper en Nassim N. Taleb.
Hoe kan het dan, dat die informatie ons toch een redelijk vertrouwen in zo’n theorie 
verschaft?

Die logische kloof is nog steeds niet gedicht. Momenteel gaat het vooral om het 
formuleren van een rationele procedure ter legitimatie van inductieve redeneringen. 
Bayesiaanse statistiek biedt zo’n rationele procedure. In de context van frequentistische
statistiek wordt in dit verband wel de term ‘inductief gedrag’ gebruikt.


