
Laten we veronderstellen dat de kandidaat

weer deur I kiest en dat de quizmaster nu

de deuren 2 en 3 opent (het maakc voor de

berekening niet uit welke specifieke situatie

je kiest; je mag net zo goed de kandidaat

deur 4 laten kiezen en de quizmaster de deu-

ren I en 3 laten openen). §(/e moeten nu dus

de lihelihoodkansen voor deur I en deur 4

bepalen: wanneer de

prijs achter deur 1 staat, heeft de quizmaster

drie lege deuren tot zijn beschikking

waaruit hij er twee moet openen, dat geeft

(i) = 3 mogeliikheden, namelijk de deuren

2 en 3, de deuren 2 en 4 ofde deuren 3 en

4. (Je mag in plaats van combinaties ook
met permutaties werken, dat zou hier dan 6

permutaties geven, maar omdat het allemaal

om verhoudingen draait - evenredigheidl -
maakt het geen verschil.) \Tanneer de prijs
zich daarentegen achter deur 4 bevindt,

moet de quizmaster wél de deuren 2 en 3

openen. Met andere woorden, de kans op

de prijs wordt drie keer zo groot door te

wisselen van deur aangezien de betreffende

lihelihood katsen de volgende zijn:
P(opent2 en 3 | dearl)= ] r.rp.
P(opent2en3ldeur4)=1
2.Er zrln 4 deuren en de quizmaster openr

I lege deur.

Stel de kandidaat kiest deur 1 en de quiz-
mastef oPent deur 2. Wat gebeurt er met

de kans op de priis wanneer de kandidaat

van deur wisselt en voor (bi.ivoorbeeld)

deur 3 kiest?'W'anneer de prijs achter deur

1 staat zijn er drie lege deuren waaruit de

quizmaster er een opent, dat geeft (]) = 3
mogelijkheden.'§í'anneer de prijs achter

deur 3 staat, zijn er nog rwee lege deuren

beschikbaar; dat geeft (1) = 2 mogeliik-

heden. De betreffende likelihood kansen

zijn dan:

P(ooenr2l fuurl\ =l ..ro.

P(opent2ldruö = I
Dus dan wordt de kans op de prijs bij

wisselen wordt dan 7Yz keer zo groot.

3. Er ziin l5 deuren en de quizmaster openr

4 lege deuren.

Stel dat de kandidaat deur 1 kiest en dat de

quizmaster de deuren 2, 3, 4 en 5 opent.

\Vat gebeurt er met de kans op de prijs

indien de kandidaat van deur wisselt en

(bijvoorbeeld) deur 6 kiest?

Indien de pri.is achter deur 1 staat, kan de

quizmaster uit t5 - 1 = 14 deuren kiezen

om er 4 re openen. Dat levert (tX) = tOOt

mogelijkheden op. Indien de prijs achter

deur 6 staat, zijn er (lf,) = 715 mogelijk-

heden. De betreffende lihelihood kansen zijn

dan:

P(opent2, 3, 4 en 5l deurt) = fi,
resP.

P(opent2, 3, 4 en 5 | dcar6) = +
Door te wisselen van deur wordt de kans op de prijs verhoogd met een factor die gelijk is aan
1001 I t:= l-+./t>

4. Er zijn n deuren en de quizmaster opent É deuren (h < n - 2).

§7at gebeurt er met de kans op de prijs wanneer de kandidaat van deur wisselt en voor één van

de overgebleven deuren kiest?

Dezelfde redenering volgend l«ijgen we als libelihoodkansen;

P(opent n2; ..., ltrtr111deurt) =à 
*to'

P(opent 7x2t ...; ?xpa1l dru, , ,o, ) = L--+) , (i, )

De kans op de prijs bij wisselen van deur wordt dan vergroot met een factor die gelijk is aan:

I I t'il \n-t)t (n-2-k)i (z-t)l \n-h-2)l
.n-)'-n-1 -,n-) -, .(';') (;') (';') (n-r-k)t (n-2)t (n-2)t (n-k-t)t

n-1 | (n-1)
1 (n- h -t) (n- k -t)

§Tanneer we deze formule toepassen op de hierboven beschreven situaties, vinden we,

bij 1: (4 - 1) I (4 - 2 - 1) = 3;

bij 2: (4 - 1) I (4 - 1 - 1) = tVz;

bij 3: (15 - 1) / (15 - 4 - 1) = 14110.


