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“God does not play dice.”

A. Einstein
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Kans

Spel -- loterij, gokken, aandelen

Risico -- gevaar, verzekeringen, geld

Rechtspraak -- bewijs, getuigen

Effectiviteit -- werking medicijnen, homeopathie

Leven -- genen, milieu, evolutie

Wereld -- quantum theorie, statistische fysica



Kansrekening

Probeer kwantitatieve maat te vinden voor 
(on)voorspelbaarheid van gebeurtenissen 
met een ogenschijnlijk willekeurig karakter.



I - Geschiedenis



Klassieke tijd

Egyptenaren, Grieken, 
Romeinen

Bordspelen, gokken

Kanselement: astragalus, 
maar ook dobbelsteen.



(Koningin Nefertari (1295-1255 BC) speelt Senet)





         (Passion of the Christ - Holbein)



1500-1700: Begin analyse van speltheorie 
(Galileo, Huygens, Bernoulli)

1700-1900: Grondlegging meer formele 
kansrekening (niet slechts voor spel)

1850-... : Gebruik van kans in beschrijving 
van de natuur (Boltzmann, Quantum 
Theorie)



II - Elementaire     
Kansrekening



Waarschijnlijkheid
Gegeven een aantal uitkomsten, definieer:
       = kans op gebeurtenis   .

Met eigenschappen:

Als    onmogelijk is, dan:

Alles, behalve    :

Als    en   onmogelijk is, dan:

P(A) A

P(A) ! [0,1]

P(A) = 0

P(!A) = 1!P(A)

P(A of B) = P(A)+P(B)

A

A

A B



Gooi dobbelsteen:

Gooi munt:

P(A) =
aantal mogelijkheiden waarvoor A waar is

totaal aantal mogelijkheden

P(even) =
3
6

P(kop) =
1
2



Frequentisme
Relatieve frequentie van een steekproef 
convergeert naar gemiddelde waarde.
                  (munt=1; kop=0)



Gegeven een rij                   , definieer:

(Zwakke) Wet van Grote Getallen:

voor elke     groter dan nul (dus ook heel 
klein!). De verwachtingswaarde is    .

X1,X2,X3, ...

!Xn" =
X1 +X2 +X3 + ...+Xn

n

lim
n!!

P(|"Xn#$µ| < ") = 1

!
µ

Wet van Grote Getallen



Casino Fout #1

De kans op KOP na 50x MUNT is nog 
steeds:

P(KOP) =
1
2



Knikkers in een Vaas

Bedenk wat leuks =>
- We trekken 5 knikkers en leggen ze telkens terug.
- Wat is de kans op eerst 3 rode en dan 2 witte?

- Wat is de kans op 3 rode?

Aantal manieren om    te kiezen uit    :

(1/3)3! (2/3)3

(1/3)3! (2/3)3 5!
2!3!

n!
(n! k)!k!

nk



Meerdere vazen
Stel evenveel vazen als knikkers   : wat is de 
kans dat elke vaas 1 knikker krijgt?

Interessanter:
- Kans dat bij 6x gooien dobbelsteen alle getallen 
zijn gegooid?

- Stad met zeven ongevallen in 1 week; wat is de 
kans dat er 1 ongeval per dag is?

n

P(elke vaas 1 bal) =
n!
nn n = 4! P = 0.09

n = 6! P = 0.015

n = 7! P = 0.006



Meerdere vazen

Stel meer vazen   dan knikkers   : wat is dan de 
kans dat geen enkele vaas meer dan 1 knikker krijgt?

Interessanter:
- Tien verdiepingen, lift met 7 personen; wat is de kans 
dat er telkens slechts 1 persoon de lift verlaat?

n r

P(max 1 per vaas) =
n!

(n! r)!nr

n = 10,r = 7! P = 0.06



Verjaardags-paradox

Wat is de kans dat in een groep van   
mensen alle verjaardagen verschillend zijn?

r

n = 365 P =
365!

(365! r)!365r

Aantal mensen r Kans op geen match

2 0.997

5 0.973

10 0.883

20 0.589

23 0.493

30 0.294

50 0.030

100 0.00000031

Al bij 23 personen
is het waarschijnlijker
dat 2 mensen dezelfde
verjaardag hebben!
=> cryptografie!



Voorwaardelijkheid

Wat is de kans dat iets gebeurt, gegeven 
dat iets anders al is gebeurt?

Voorbeeld:

P(A|B) =
P(A and B)

P(B)

P(geboorte voor 40ste week) = 0.65
P(geboorte in 40ste week) = 0.30
P(geboorte in 41ste week) = 0.05

P(geboorte in 40ste week|39 weken zwanger) =
0.3

0.35
= 0.8571



a priori/posteriori

Wat is de kans zonder extra gegevens 
(bewijs)? A Priori

Wat is de kans met bewijs? A Posteriori

Voorbeeld:

P(A) = a priori kans
P(A|bewijs) = a posteriori kans

P(geboorte in 40ste week) = 0.30
P(geboorte in 40ste week|39 weken zwanger) = 0.8571



Monty Hall paradox

Marilyn vos Savant’s “Ask Marilyn” (1990):

Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors: 
Behind one door is a car; behind the others, goats. You pick a door, say No. 3, and 
the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say No. 1, which 
has a goat. He then says to you, "Do you want to pick door No. 2?" Is it to your 
advantage to switch your choice?  “Let’s Make a Deal” met Monty Hall

Intuitief: wisselen niet nodig, 
beiden 50% kans!



P(A1) = kans auto achter deur 1
P(A2) = kans auto achter deur 2
P(A3) = kans auto achter deur 3

P(O1) = kans Monty opent deur 1
P(O2) = kans Monty opent deur 2
P(O3) = kans Monty opent deur 3

P(O1) = P(C1)!P(O1|C1)+P(C2)!P(O1|C2)+P(C3)!P(O1|C3)

=
1
3
!0+

1
3
!1+

1
3
! 1

2
=

1
2

P(C2|O1) =
P(O1|C2)!P(C2)

P(O1)
=

1! 1
3

1
2

=
2
3

Equivalent: 
P(C1|O2)



Voorwaardelijkheid

Intuitief lastig!

Gegeven           , wat is          ?P(A|B) P(B|A)

P(A|B) =
P(A and B)

P(B)

P(B|A) =
P(A and B)

P(A)

P(A|B) = P(B|A)
P(A)
P(B)

Bayes’ theorema



III - Toeval in de Wereld



Rechtspraak
Case:
- Een taxi is doorgereden na een ongeval. 
- Er zijn twee soorten taxi: gele (85%) en blauwe (15%). 
- Er is een getuige die zegt dat het een blauwe taxi is.
- Tests wijzen uit dat getuige in 80% de juiste kiest in vergelijkbare 
omstandigheden.

P(A) = 0.15
P(B|A) = 0.80

P(B) = (0.15!0.80)+(0.85!0.20) = 0.29

P(A|B) =
0.80!0.15

0.29
= 0.41

- A = taxi is blauw, B = getuige zegt dat taxi blauw was.

0.41 > 0.15
Bewijs helpt wel!



Geneeskunde
Medische tests:
- Een vrouw wordt getest op borstkanker (bv. mammografie).
- De uitslag is 99% betrouwbaar. 
- De kans dat een vrouw borstkanker krijgt is 0.1%.
- De test geeft aan dat de vrouw borstkanker heeft.

- A = vrouw heeft kanker, B = test geeft positief resultaat

P(B|A) = 0.99
P(A) = 0.001 P(B) = 0.99!0.001+0.01!0.999 = 0.089

P(A|B) =
0.99!0.001

0.0089
= 0.112 Kans op kanker 

slechts 1 op 8!!



Medicijnwerking
Is een bepaalde behandeling effectief?
- ‘Placebo’-werking
- Voorkennis bij analyse.

Dubbel-blind onderzoek:
- Zowel onderzoeker als patient weet niet of ze bij groep 1 
(medicijn) of II (placebo).
- Groepen worden ‘random’ samengesteld.

De enige betrouwbare method:
- Daderaanwijzing, data-analyse in het algemeen.
- Alternatieve geneeskunde, astrologie, helderziendheid 
werken niet mee, of werking hiermee uitgesloten.



Risicoanalyse

Risico is een (vaak subjectieve) maat voor 
de kans dat iets ‘slechts’ gebeurt.

- Financieel risico (verzekeringen, leningen)
- Gezondheidsrisico (straling, gifstoffen)
- Overlijdensrisico (ongelukken)

Kans op, maar ook impact van gebeurtenis 
telt mee in analyse.



Doodsoorzaak Kans

NL door rijden 1 op 100.000

NL door met trein 1 op 1.000.000

NL over vliegen 1 op 10.000.000

Psychologisch impact en media-aandacht 
zorgen ervoor dat kansen niet goed 
worden ingeschat.

Activiteiten met dezelfde kans op dood
1.4 sigaretten roken (kanker)

2000 km met vliegtuig reizen (ongeluk)

1 Röntgenfoto van je romp maken (kanker)

10 liter Cola Light drinken (kanker door saccharine)

150 jaar leven binnen 30 km van een kernreactor (kanker)



Genetische drift:
Voortplanting zorgt voor variaties in de 
genenpoel. Variaties worden beschreven 
door kansproces, en zijn volkomen 
willekeurig.

Natuurlijke selectie:
Slechts die variaties, die aangepast zijn, 
overleven.

Evolutie

Het leven zelf is een kansproces
(met randvoorwaarden)



Statistische Fysica

Gas of vloeistof:
- Enorme hoeveelheid deeltjes => 
- Exact (deterministisch) uit te rekenen met wetten 
van Newton.

Statistische beschrijving:
- Neem genoegen met beschrijving van ensemble 
van deeltjes.
- Gemiddeldes over ensemble krijgen namen als 
temperatuur en druk. 

1023

Newton Thermodynamica



Epiloog



Wat is kans?
Uitspraken over problemen, waar exacte 
oplossing te complex is:
Dobbelsteen => klassieke mechanica!

Determinisme (Newton): 
   de beginstaat van alles bekend 
                    <=> 
      de toekomst staat vast

Beginwaardes + Chaostheorie:
Zelfs determinisme is te complex!



Determinisme?

Pierre-Simon Laplace (1749-1827):

"We may regard the present state of the universe as the effect of 
its past and the cause of its future. An intellect which at a certain 
moment would know all forces that set nature in motion, and all 
positions of all items of which nature is composed, if this intellect 
were also vast enough to submit these data to analysis, it would 
embrace in a single formula the movements of the greatest 
bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such an 
intellect nothing would be uncertain and the future just like the 
past would be present before its eyes."



Quantumtheorie
Toestand van deeltje wordt beschreven 
door een golffunctie.

Kan worden geïnterpreteerd als 
waarschijnlijkheidsdichtheid.

Elementaire bouwstenen gedragen zich 
volgens stochastiek.

Maar: Schrödinger-vergelijking wel 
deterministisch!



“God does not play dice.”

A. Einstein


