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meerdere lege dewen en de door de

kandidaat in eerste instantie gekozen deur

wordt niet geopend.

Het driedeuren-PÍobleem
In een quiz zijn drie gesloten deuren.

Achter één van de drie deuren staat een

prijs, achter de andere twee deuren staat

niets. De deelnemer mag een deur kiezen,

zonder dat deze geopend wordt. Daarna

opent de quizmaster een andere deur: die is

leeg! Hij vraagt vervolgens aan de deelnemer

of deze nog van deur wil wisselen, dus de

andere nog gesloten deur wil kiezen. De

vraag is nu: wat moet de deelnemer doen

om een zo groot mogelijke kans op een prijs

te maken: bij zijn eerste keus blijven of van

deur wisselen?

Als de deelnemer, zonder het te weten,

de deur met de priis gekozen heeft, dan

heeft de quizmaster de keus tusse[ twee

deuren. Het toeval bepaalt dan welke deur

hii opent. Maar als de deelnemer een lege

deur kiest, heeft de quizmaster geen keus en

opent hii altijd de andere lege deur. Laten

we aannemen dat de deelnemer deur I kiest

en dat de quizmaster deur 2 opent. De vraag

is dan wat verstandig is om te doen: moet

de deelnemer bij deur 1 blijven of moet

hij switchen naar deur 3? §V'e kunnen een

boomdiagram tekenen (ab infiguur 4.)
'§í'e 

duiden de kans dat de prijs zich achter

deur z bevindt aan met P(dzur n). In eerste

instantie geldt dan dat:

P(d.eurl) = P(fuur2) = P(dzur3) = *
'W'anneer de prijs zich achter deur 1

bevindt, kan de quizmaster kiezen uit twee

lege deuren: deur 2 (ope.nt2) en deur 3

(opent3). W'anneer de prijs achter deur 3

staat, heeft de quizmaster geen keus en kan

hij alleen deur 2 openen (open2).

Dit betekent dat we de volgende voorwaaÍ-

delijke kansen hebben:

P(opent2 | dzurl) = L, P(opent3 | fuurl) = | en P(opent2 | deur3) = t

waaruit volgt dat:

P(deur1).P(opent2l tuurr) = !'à = à *'o'

P(deur3).P(opent2l deur3)= ir= I

De voorwaardelijke kansen waar het om gaat zijn echter:

p(dzurllopent2), dat wil zeggen de kans dat de prijs achter deur 1 staat onder de

voorwaarde dat de quizmaster deur 2 geopend heeft, en:

p(dzur3l opent2), zijnde de kans dat de prijs achter deur 3 staat onder de voorwaarde dat

de quizmaster deur 2 geopend heeft.

Toepassing van de formule van Bayes geeft:

P (dturl). P (op en t2 | darl)
P(deurll opent2) =

P(fuurl). P(opent2 | drurl) + P(d.eur3)' P(opent2 | d'eur3)
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resPectieveliik:
P (dzur3). P (o p ent2 | drur3)

P(dzur3 | opent2) --
P(d.eurl). P(opent2 | d.eurl) + P(deur3)' P(opent2 | dtut3)
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Door te switchen naar deur 3 verdubbelt de deelnemer dus de kans op de prijs'

Dezelfde conclusie kunnen we echter ook trekken door te kijken naar de producten van prior en

lihelihood.Aan het begin van dit artikel zagen \rr'e immers dat:

posterior e ?rior x likelihood

I,ditg.r,rtgaarher omprior P(deurl) resp. P(drur3),endelihelihood P(opent2ld.eurl) resp.

P(opent2ldtur3) . Daarmee komen we tot de volgende producten:

P (dzu rl). P (op e nrZ I dzu rl) = à ..n
P (deur3) x P(openr2 | deu 13\ = \
Hoewel de kansenwaar het om àraait Vt en2/z zijn, kunnen we.uit de uerhoudingvan de

producten van prior en lihelihood al afleiden dat door het veranderen van deur de kans op de

prijs verdubbelt, i' ! = !, ! .

Omdat in dit vraagstuk bovendien de priorkansen dezelfde zijn, schuilt de oplossing van

probleem in het vergelijken van het aantal lege deuren dat de quizmaster kan openen en

het om de likelihoodkansen te vergelijken:

P(opent2ltuurl)=\en

P(opent2l dzur3) = 1

Variaties oP het driedeuren-pÍobleem
1. In plaats van drie deuren zTin er mt 4 deuren, en de quizmaster o-pent 2 lege dguJen.
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