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(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Het inductieprobleem zoals geformuleerd door Hume is een onoplosbaar probleem 
zolang we blijven denken in termen van zekerheid.

We kunnen echter ook denken in termen van reliability i.p.v. zekerheid. Hoewel je geen 
absolute zekerheid hebt (zoals in de deductieve logica), kun je er vaak wel op aan en in de 
praktijk gebruiken.
De vraag wordt dan:
Hoe kunnen we inductieve redeneringen en gevolgtrekkingen (inductive inferences) 
formuleren die meestal waar zijn?

Daarvoor moeten we wel aannames postuleren die een relatie tussen de observed data
en de unobserved data leggen.



(II I)  STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Observeren, tellen, meten, gegevens verzamelen ………
Achterliggende gedachte: iets kunnen meten betekent iets kunnen doorgronden
Ofwel: hoe onze wereld steeds kwantitatiever werd ………

Enkele belangrijke momenten:
• 13e eeuw: astronomie, exacter kwantificeren van tijd en ruimte
• 17e eeuw: kansrekening (zie ook I: Toeval en kansen); een belangrijke voorloper!
• 18e eeuw: gegevens verzamelen met het oog op belastingontvangsten en omvang van het 

leger (‘statista” betekent staatsman)
• 19e eeuw: ‘Meten is weten’, van beschouwen naar meten, kennis komt tot stand door 

nauwkeurig en voortdurend te meten, (Lord Kelvin, 1824 – 1907)
sociale wetenschappen: onderzoek naar deviant gedrag (criminaliteit, suïcide), Emile 

Durkheim (1858 – 1917), aandacht voor het ‘normale’ versus het pathologische, geboorte 
van ‘de normale mens’?
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• 19e eeuw, Frankrijk: exact gedefinieerde eenheden/standaarden voor ruimte en tijd
• 19e eeuw: wet van de grote aantallen, normale verdeling
• 20e eeuw: Centrale Limiet Stelling
• 20e eeuw: tussen 1920 en 1930, ontwikkeling hedendaagse (frequentistische) statistiek 

(zie ook
IV: historische en filosofische aspecten)
(Bayesiaanse statistiek dateert uit de 18e eeuw; Thomas Bayes (1702 – 1761)



(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Statistiek: het omgekeerde van kansrekening

Bij kansrekening is de kansverdeling bekend en de uitkomsten van een 
kansexperiment of –proces onbekend. Voorbeeld: gooien van een munt of 
dobbelsteen. Hoe groot is de kans dat je ……. gooit?

In het geval van statistiek hebben we de beschikking over data (die 
betrekking hebben op een situatie waarin toeval een rol speelt), m.a.w. de 
uitkomsten van een kansexperiment of –proces zijn bekend, maar de 
onderliggende kansverdeling is onbekend.
We hebben de uitkomsten van een aantal worpen, wat kunnen we op basis 
daarvan zeggen over een munt/dobbelsteen (kansverdeling)? 



(II I)  STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Nog een omschrijving van het vak:
‘Statistiek is de kunst van het modelleren (wiskundig beschrijven) van situaties waarin 
toeval een rol speelt, en van het trekken van conclusies op basis van data die zijn 
waargenomen in dergelijke situaties.’
(F.Bijma, M.Jonker en Aad van der Vaart (2013). Inleiding in de Statistiek. Utrecht: 
Epsilon Uitgaven, p.1)

Algemene omschrijving van een statistisch model.
We hebben data verzameld en er zijn onbekende populatiegrootheden (parameters) 
waar we een uitspraak over willen doen. We gaan ervan uit dat er aan die data iets ten 
grondslag ligt dat die data genereert ( “….we are asserting that there is a random 
mechanism generating the data….”) en op basis van dat random mechanism kunnen 
we iets zeggen over de parameter(s). Het betreffende random mechanism bestaat uit 
een of meerdere kansverdelingen, het gaat immers om situaties waarin toeval een rol 
speelt (i.t.t. deterministische modellen).



(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Illustratie statistisch model (vervolg):
de steekproevenverdeling voor een gemiddelde (sampling distribution of the mean) is 
een voorbeeld van een random mechanism, waardoor de data (mogelijke 
steekproefgemiddelden) gegenereerd worden, hier betreft het een (bij benadering) 
normale kansverdeling met bepaalde parameters.

Dit maakt toetsen en schatten mogelijk (Centrale Limiet Stelling)

Ook hier is er zowel toevalsvariatie (begrippen: sampling error en standard 
error/standaardfout) als wetmatigheid.



(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Om te beginnen:
er zijn meerdere manieren om inductieve statistiek (statistical inference) uit te voeren. 
De twee belangrijkste manieren worden gevormd door
a. de conventionele, frequentistische statistiek
b. de Bayesiaanse statistiek (ander kansbegrip, parameter als kansvariabele en gebruik 
van prior)
We beperken ons in deze cursus tot de eerste omdat die momenteel nog het meest 
gebruikt wordt (maar hoelang dat nog zal duren weet niemand).



(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Nogmaals: we onderscheiden twee hoofdvormen van inductieve statistiek,  namelijk 
toetsen (van een hypothese) en schatten (van een onbekende populatiegrootheid, 
parameter).

We beginnen met het bespreken van het toetsen van een nulhypothese (Null Hypothesis 
Significance Testing, NHST)

Er zijn verschillende theoretische en wetenschapsfilosofische overwegingen verbonden 
aan het concept van NHST (zie ev. Website, mijn Stenden Working Paper uit 2000)



(II I)  STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Voordat we tot deze informele uitleg overgaan, nog even dit:
wetenschappelijke theorieën worden nooit eenduidig door de data vastgelegd, 
zowel observatie als theorie hebben een eigen en onafhankelijke inbreng als het 
gaat om de vorming van wetenschappelijke inzichten en conclusies. Een term als 
evidence based kan in dit verband misleidend werken.

Eerste hoofdvorm: het toetsen van een hypothese (ofwel, vervul zelf de rol van 
‘advocaat van de duivel’, invloed Karl Popper).
Formuleer je hypothese, alternatieve hypothese,         of
Formuleer het tegendeel van die hypothese, de nulhypothese, 
Neem vervolgens aan dat de nulhypothese waar is en ga, op basis van een 
kansverdeling zoals de steekproevenverdeling, na hoe (on)waarschijnlijk jouw 
steekproefuitkomst is in het licht van die nulhypothese
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Als de steekproefuitkomst onwaarschijnlijk is in het licht van de nulhypothese 
(d.w.z. als die in een van beide staarten van de steekproevenverdeling ligt), 
verwerp dan de nulhypothese. In dat geval spreken we van een statistisch 
significant resultaat. Hierbij speelt het begrip p-waarde een belangrijke rol: de 
kans op een uitkomst die minstens zo extreem is als de gevonden 
steekproefuitkomst, aangenomen dat de nulhypothese waar is.
Als dat niet het geval is, besluiten we om de nulhypothese niet te verwerpen.
We zeggen dus iets over onze data in het licht van de nulhypothese, in termen 
van het begrip voorwaardelijke kans: we zeggen iets over 
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(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Statistisch significant (een vaktechnische term) hoeft niet altijd ook praktisch of 
wetenschappelijk significant te zijn.

De betekenis van evidence: het wijst in een bepaalde richting, we zeggen: er is 
evidence voor een bepaalde hypothese, d.w.z. onze data ondersteunen een bepaalde 
hypothese (of juist niet).
Maar het is geen bewijs dat iets het geval is (of niet).

De kritiek op deze manier van hypothesetoetsing is groeiende (APA 2010, ASA 2016).

Zie artikel in de NRC van 18-6-2016: ‘De val van het P-getal’ 
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De tweede hoofdvorm van inductieve statistiek is het schatten van een populatiegrootheid 
(parameterwaarde).

We weten dat ons steekproefgemiddelde (in het geval dat de parameter een 
populatiegemiddelde betreft) ergens op de horizontale as van de steekproevenverdeling 
moet liggen, we weten alleen niet waar.

Daarom berekenen we een interval, een zogeheten betrouwbaarheidsinterval (confidence
interval) rond ons steekproefgemiddelde en we drukken onze schatting van een 
parameterwaarde als volgt uit:
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op basis van onze onderzoeksgegevens (data) zal het populatiegemiddelde (of de 
populatieproportie) met een betrouwbaarheid van (meestal) 95% liggen tussen …. en ……
(tenminste, zo zou het moeten, maar in de berichtgeving in de media ontbreekt de 
weergave van de statistische onzekerheid doorgaans). 

De correcte interpretatie is weer tamelijk ingewikkeld en technisch, net als die van het 
resultaat van een hypothesetoetsing (voor meer informatie, zie website onder inductieve 
statistiek).



(III) STATISTIEK: WIJZE VAN REDENEREN

Toetsen en schatten zijn aan elkaar gerelateerd en in sommige softwarepakketten 
worden beide resultaten ook standaard weergegeven.  

Enkele voorbeelden van resultaten van hypothese-toetsing en parameter-schatting.
Toetsing:
• “Ineens stoppen met roken werkt het best” (maart 2016)
• “Bijles maakt jeugd slim” (september 2012)
• “Het medicijn rivastigmine zou helpen na een zware operatie. Maar patiënten met 

een nepmedicijn blijken beter af, blijkt nu” (mei 2010)
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Enkele voorbeelden van resultaten van hypothese-toetsing en parameter-schatting.
Schatten:
• “Helft noordelingen vreest voor baan. Vrouwen zien crisis somberder in dan 

mannen” (Dagblad vh Noorden, 28 maart 2009)
• “Ruim helft van Amerikanen nu tegen abortus” (NRC 16 mei 2009)
• “Kwart Nederlanders heeft ruzie met buren” (augustus 2016)

Maar denk ook aan bijv. het schatten van de gebruiksduur van een merk batterijen en 
aan opiniepeilingen en marktonderzoek.

Recente (2010, 2016) ontwikkeling: aandacht verschuift van toetsen naar schatten 
i.v.m. groeiende kritiek op conventionele manier van hypothesetoetsing (‘The New 
Statistics’).
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Merk op dat bij de uitkomsten van de intervalschattingen op de vorige dia het (95)%-
betrouwbaarheidsinterval zelf niet wordt vermeld en daardoor de inherente onzekerheid 
(als gevolg van het probabilistische karakter van zo’n schatting) niet tot uitdrukking wordt 
gebracht. 
Op basis van de vermelde steekproefuitkomst en steekproefomvang en uitgaande van een 
95% betrouwbaarheidsinterval kom ik op:
0.43 / 0.53 voor de schatting voor de noorderlingen en
0.48 / 0.54 voor die m.b.t. de Amerikanen

Dat betekent dat uitspraken in de zin van ‘de helft van …’ in deze gevallen toch met enige 
scepsis bekeken moeten worden.



EEN STATISTISCH MODEL IN DE PRAKTIJK: SCHADE AAN 
HUIZEN DOOR AARDBEVINGEN A.G.V. GASWINNING (1)

juli/augustus 2016:

Kunnen aardbevingen als oorzaak voor schade aan huizen in het buitengebied (de 
zogeheten ‘schadecontour’) uitgesloten worden?

Onderzoekers van de TU Delft bekritiseren de conclusie van een onderzoek, 
uitgevoerd door Arcadis in opdracht van de NAM.

Een statistisch model op basis van de binomiale kansverdeling om de kans te 
bepalen dat oorzakelijke schade (schade die het gevolg is van aardbevingen) ten 
onrechte over het hoofd wordt gezien.

(Zie: De Volkskrant van 20-8-2016 en pag. 26 en 27 van het rapport van de TU Delft, 
zie ook de website onder Actueel).



E E N  S TAT I S T I S C H  M O D E L  I N  D E  P R A K T I J K :  S C H A D E  A A N  H U I Z E N  D O O R  A A R D B E V I N G E N  
A . G .V. G A S W I N N I N G  ( 2 )

Er zijn in totaal 1000 schademeldingen in het buitengebied. Arcadis trekt uit deze 
populatie een steekproef van 70 en vindt in deze steekproef geen bevingsschade. 
Op basis hiervan concludeert Arcadis dat de kans ‘verwaarloosbaar’ is dat schade 
aan huizen buiten het door de NAM aangehouden bevingsgebied aan aardbevingen 
te wijten is.

De onderzoekers van de TU Delft stellen dat de steekproef die Arcadis nam te klein 
is om deze conclusie te trekken. Hun statistisch model is gebaseerd op de binomiale 
kansverdeling. Een binomiaal kansexperiment heeft de volgende eigenschappen:
1. Het kansexperiment bestaat uit n uitvoeringen
2. Bij elke uitvoering zijn er slechts twee uitkomsten mogelijk
3. De kans op elke uitkomst is bij elke uitvoering dezelfde
4. De uitvoeringen zijn onderling onafhankelijk
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Voorbeeld:
we beantwoorden op goed geluk, zonder enige kennis van het onderwerp, vijf 
meerkeuzevragen. Voor elke vraag zijn er vier antwoordalternatieven waarvan er één 
juist is. We noemen de kans op ‘succes’  en de kans op een fout antwoord         .  We zijn 
geïnteresseerd in het aantal goede antwoorden en dit is de kansvariabele die de 
waarden      =0 t/m     =5    kan aannemen.
Stel dat we de kans willen berekenen dat we twee goede antwoorden hebben. Het 
aantal mogelijke combinaties is 

(namelijk ggfff, gfgff, gffgf, gfffg, fggff, fgfgf, fgffg, ffggf, ffgfg en fffgg)
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De kans op twee goede antwoorden is dan:

Met behulp van het statistische softwarepakket R :
https://www.r-project.org

dbinom(2, 5, 0.25)    geeft   0.2636719

Zie eventueel ook:
www.quantitativeskills.com/sisa/rojo/distribs.htm
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M.b.t. het rapport van de TU Delft:
tabel 2 op pag. 27
dbinom (0, 70, 0.01)  geeft 0.4948387
dbinom (0, 70, 0.02)  geeft 0.2431226
etc.

Voor tabel 3 op pag. 27:
dbinom (0, 300, 0.01)  geeft 0.04904089
dbinom (0, 149, 0.02)  geeft 0.04928165
dbinom (0, 73, 0.04)  geeft 0.05079255
etc. 
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Voor het berekenen van kansen op basis van diverse kansverdelingen, zie:

http://stattrek.com/online-calculator/binomial.aspx
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