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P(tbc I pos) =
P(tbc). P(pos ltbc)

P(tbc). P( pos I tbc) + P(-tbc). P(pos | -tbc)
'§í'e zien dat de piorkans op het kiezen van

een doosjel, dat wil zeggen de kans voordat

we een bonbon uit het gekozen doosje

gezien hebben, gelijk is aanVt, terwijl de

posteiorkans, de kans op doos;'e1, gegeven

een witte bonbon, gelijkis aan2h.

In dit artikel laat ik zien hoe het evenredig-

heidsprincipe gebruikt kan worden bij het

formuleren van een oplossing voor het

driedeuren-probleem.

De priorkans P(,4) is dan de kans dat de

prijs zich achter een bepaalde deur bevindt

voordat de quizmaster een lege deur

geopend heeft. De likelihood P(Xl A)
bemeft de voorwaardeli.ike kans dat de

quizmaster een bepaalde lege deur opent,

gegeven dat de pri.is zich achter een

bepaalde deur bevindt en de posteriorkaas

P(A,I X) is de voorwaardeli.ike kans dat de

prijs zich achter een bepaalde deur bevindt,

gegeven dat de quizmaster een bepaalde lege

deur geopend heeft.

Het openen van een lege deur door de

quizmaster representeeÍt in dit voorbeeld

de nieuw verkregen informatie op basis

waarvan de prior kans geactualiseerd wordt

tot een ltosterior kans.

Vervolgens bespreek ik enkele variaties op

het driedeuren-probleem en tenslotte leid

ik, wederom op basis van dit principe, een

formule aFvoor de situatie waarin er z

deuren in het spel zi)n, waawan h (Iege)

deuren door de quizmaster geopend

worden. De condities zijn dezelfde: achter

slechts één deur staat een prijs, achter alle

andere deuren staat geen prijs ('lege' deuren),

de quizmaster weet achter welke deur de

prijs staar en wanneer de quizmaster uit
meerdere lege deuren kan kiezen, bepaalt

het toeval welke lege deur geopend wordt.

De quizmaster opent alleen een lege dew of

0,0002 x 0,98
= 0,0192

(0,0002 x 0,98) + (0,9998x 0,01)

P(4lx)= P(4).P(xl4)
p(4). p(x 

| 4) + P(4). P(x I A,) + P(4). P(x | 4)
Evenzo geldt:

P(4).P(xl4)
P(4). P(x | 4) + P(4). P(x | 4) + P(4). P(x | 4)

P(4).P(xl4)
P(At).P(x lÀt\+ P(4).PA l4)+ P(4\.P(x | 4)

P(Alx)= P(A,).?(x l4)
P (4). P(x | 4) + P (4). P(x I A,) + ... + P(A). P (x 

I AL)

P (do o sl). P (w i t I do o sl)

P(dnosl).P(wit I dtosl) + P(d.oos2). P(wit I doos2) + P(doos3).P@tit I doos3)

+.1

W\W

In het bovenstaande voorbeeld gaat het om twee gebeurtenissen, tbc en-tbc. §(anneer er drie

mogeli.ike gebeurtenissen l 
' 

Aren Au zouden zijn, waarbij we voor elk van die gebeurtenissen

vervolgens weer twee mogelijke uitkomsten Xen Itzouden onderscheiden, dan zou het

boomdiagram er uitzien als infguur 2.

De berekening van de kans dat bijvoorbeeld gebeurtenis l, zich voordoet, gegeven het optreden

van gebeurtenis X gaar dan als volgt:

P(Alx)=

en:

P(Alx)=

\í'e zien dat de noemer telkens dezelfde is.

Gegeneraliseerd naar É gebeurtenissen ,4, tot en met 14r volgt voor de voorwaardelijke kans P(,4-

1,9, dat

of, korter:
P(A-I.PIX I A-\

' \' t,t,l\.PtxlAl2i=l ' 
t -t'

§7e illustreren de situatie met drie mogelijke gebeurtenissen aan de hand van vraag 14 uit de

\letenschapsquiz 20 I 1.

Je hebL drie doosjes mer bonbons. In her ene zitren rwee witre bonbons, in het andere zitten

twee pure bonbons en in het derde doosje zitten een pure en een witte bonbon. Je kiest wille-

keurig één van de drie doosjes en pakt daaruit ook weer willekeurig één van de nvee bonbons.

Die bonbon is wit. \Wat is nu de kans dat de andere bonbon in het gekozen doosje ook wit is?

Het bijbehorende boomdiagram ziet er dan uit als infiguur 3.
De gevraagde kans is de kans dat we het eerste doosje gekozen hebben, gegeven dat we een witte
bonbon gevonden hebben: P(dooslluit).

Deze kans kan dan als volgt berekend worden:

_2
3

P(doosll wit) =

(+.1)+(+.0)+(+.+)


