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In praktijkgericht onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt 
van numerieke data, zoals scores op vragenlijsten of 
andere meetresultaten. Daarnaast is er doorgaans al 

kennis aanwezig bij de onderzoekers, bv. gebaseerd op 
theoretische inzichten of eerder onderzoek. Met behulp 
van een Bayesiaanse statistische analyse kan dan de reeds 
aanwezige kennis gecombineerd worden met de meest 
recente kwantitatieve gegevens, om tot een statistisch 
verantwoorde conclusie te komen.

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de grond-
gedachte, de principes en de basistechnieken van 
Bayesiaanse statistiek. Daarbij gaat het om een informele, 
op concrete voorbeelden berustende, uitleg op elementair 
niveau waarbij zo veel mogelijk een relatie gelegd wordt 
met praktijkgericht onderzoek. 

Na een inleiding in de verschillende benaderingen van het 
kansbegrip in de klassieke (of frequentistische) en de 
Bayesiaanse benadering, worden beide benaderingen 
uitgewerkt. Daarna komt de procedure voor het toetsen 
van een hypothese binnen beide benaderingen aan de orde. 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de rol van Monte 
Carlo-simulaties binnen de Bayesiaanse statistiek. 
Daarbij wordt, net als in de overige hoofdstukken, gebruik 
gemaakt van de programmeertaal R die veel ingebouwde 
statistische functies kent. Dit opensourcepakket is 
kosteloos te downloaden via www.r-project.org.

Het boek gaat uit van basiskennis op het niveau van een 
inleidende cursus statistiek en van enige kennis van 
integraalrekening en matrices. 
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Voorwoord 
 

Binnen het vak statistiek hebben zich de afgelopen tien tot twintig jaar verschillende inte-

ressante ontwikkelingen voorgedaan, mede als gevolg van de groei in rekenkracht van 

computers. Terwijl het vak, zoals dat momenteel binnen hogescholen en universiteiten 

onderwezen wordt, nog voor het merendeel is afgestemd op de klassieke of frequentisti-

sche benadering, zijn er nieuwe loten aan de stam van het statistisch redeneren ontsproten 

zoals de Bayesiaanse statistiek, Bootstrap methoden en permutatietoetsen (als vormen van 

Resampling methoden), statistiek met R (onder meer bij Monte Carlo simulaties), catego-

rical data analysis enz.  

 

Vakliteratuur over dergelijke nieuwe ontwikkelingen krijgt echter al snel een specialis-

tisch karakter. Dat brengt met zich mee dat statistische vakliteratuur moeilijk toegankelijk 

is voor de geïnteresseerde, maar enigszins op afstand staande, docent statistiek. Dit is te 

betreuren aangezien verschillende van die „nieuwe loten‟ interessant zijn voor het uitwer-

ken van de statistische aspecten van praktijkgericht onderzoek dat binnen hogescholen een 

steeds belangrijkere plaats inneemt. 

 

Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met de grondgedachte, de principes en de 

basistechnieken van Bayesiaanse statistiek. Daarbij gaat het om een informele, op concre-

te voorbeelden berustende, uitleg op elementair niveau waarbij zo veel mogelijk een rela-

tie gelegd wordt met praktijkgericht onderzoek. Het boek gaat uit van basiskennis op het 

niveau van een inleidende cursus statistiek en van enige kennis van integraalrekening en 

matrices.  

 

Ik hoop dat dit boek collega‟s zal stimuleren tot het onderzoeken van de toepassingsmoge-

lijkheden van Bayesiaanse statistische analyses binnen het hoger beroepsonderwijs. Daar-

naast hoop ik dat het boek als inleidende tekst bruikbaar zal zijn voor docenten en andere 

geïnteresseerde lezers binnen en buiten het HBO. 

 

Tenslotte dank ik Dr. Eric-Jan Wagenmakers van de Universiteit van Amsterdam en 

Christian Weststrate MSc voor het doornemen van het manuscript en uitgever Tannet 

Remmelts en fondsredacteur Paul Post van Sdu Uitgevers/Academic Service voor hun 

betrokkenheid en inzet bij het tot stand komen van dit boek. Uiteraard komen alle reste-

rende tekortkomingen voor rekening van de auteur. 

 

 

Den Andel, februari 2012 

 

Rob Flohr 

 

  



 

Inleiding 
 

In het dagelijks leven en in de wetenschap maken we veelvuldig gebruik van het kansbe-

grip. Zo spreken we over de kans dat het morgen zal regenen, de kans op genezing van 

een ziekte, de kans dat een kerncentrale het zal begeven, de kans op een lot uit een loterij, 

de kans op een doorbraak van dijken, enz. Met het kansbegrip brengen we tot uitdrukking 

dat we in al die situaties te maken hebben met een bepaalde mate van onzekerheid als 

gevolg van een tekort aan relevante informatie. We beschikken in heel veel situaties een-

voudigweg over te weinig gegevens om met honderd procent zekerheid een uitspraak over 

de werkelijkheid te kunnen doen.  

 

Uitspraken over de werkelijkheid staan doorgaans niet op zichzelf maar zijn vaak noodza-

kelijk om beslissingen te nemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de beslissing om een 

openluchtconcert wel of niet af te gelasten, om investeringsbeslissingen, om de beslissing 

om een bepaalde medische behandeling waaraan risico‟s verbonden zijn in gang te zetten, 

om dijken al dan niet te versterken enz. Kortom, onzekerheid in de bovenbeschreven be-

tekenis is inherent aan ons bestaan en doet zich op vrijwel alle terreinen voor. Denk ook 

aan juridische vraagstukken waarbij op basis van gevonden bewijsmateriaal beslist moet 

worden over de schuld of onschuld van een verdachte, aan de vraag of een dieet ook wer-

kelijk effectief is, aan maatregelen ter voorkoming van nucleaire of chemische rampen 

(aardbeving in Japan, maart 2011, Moerdijkbrand, januari 2011) of van terroristische aan-

slagen. Denk ook aan allerlei kwesties in de economische sfeer: hoe hoog de economische 

groei in de komende jaren zal zijn, met hoeveel procent de omzet van een bedrijf zal stij-

gen of dalen, hoe de valuta- of aandelenkoersen zich zullen ontwikkelen en of de euro het 

zal redden gezien de economische en sociale problemen van Griekenland en een aantal 

andere landen in de eurozone.  

 

De praktijk van het nemen van beslissingen onder condities van onzekerheid is echter niet 

iets uit het recente verleden. Uit een Egyptisch document van ongeveer 2200 v.Chr. komt 

al naar voren hoe een tribunaal schriftelijk bewijsmateriaal en getuigenverklaringen tegen 

elkaar probeert af te wegen om een juridisch geschil te beslechten. Ook de uitdrukking 

beyond reasonable doubt kunnen we in dit licht zien; we kunnen dit opvatten als een 

voorbeeld van een niet-numeriek kansbegrip (Franklin 2001, p.327). Evenzo kan de in-

voering van het afleggen van een eed gezien worden als een middel om een tekort aan 

bewijsmateriaal te compenseren. De voorlopers van onze begrippen probable (probabilis) 

en likely (verisimilis) duiken al in de 6
e
 eeuw n.Chr. in het Romeinse recht op (ibid., p. 8). 

Kortom, de mensheid heeft al sinds mensenheugenis met onzekerheid leren omgaan, ook 

lang voordat Blaise Pascal (1623-1662) en Pierre de Fermat (1601-1665) in 1654 in hun 

briefwisseling de grondslag legden voor de wiskundige kansrekening (Devlin 2008). We 

moeten hierbij wel aantekenen dat het waarschijnlijkheids- of kansbegrip in de periode 

voor Pascal en Fermat vooral verwees naar de mate van overeenstemming met de mening 

van experts op een bepaald gebied en niet naar een graad van zekerheid op basis van feite-

lijke informatie (Galavotti 2005, pp.7-8) . Het betrof vooral een opvatting over de werke-

lijkheid die in overeenstemming was met de visie van de (kerkelijke) autoriteiten. Het 
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kansbegrip verwees op die manier primair naar wat door de autoriteiten goedgekeurd kon 

worden en niet naar evidence provided by things (Hacking 2006, p. 32).  

 

Nu is het leren omgaan met onzekerheid één ding, het systematisch nadenken over de 

manier waarop we dat kunnen doen of, anders gezegd, het bewustwordingsproces ten 

aanzien van de principes die aan dat omgaan met onzekerheid ten grondslag liggen, is nog 

iets anders. Om een analogie te gebruiken: de mens zag de werkelijkheid altijd al in per-

spectief, lang voordat de principes van de perspectiefleer systematisch beschreven werden 

en een belangrijke rol gingen spelen in de schilderkunst.  

 

Dit boek heeft zo‟n principe van omgaan met onzekerheid als onderwerp, en wel het prin-

cipe dat ten grondslag ligt aan de Bayesiaanse statistiek. Het boek is gebaseerd op de ge-

dachte dat het proces van nadenken over de principes van het omgaan met onzekerheid 

nog lang niet ten einde is en dat dit ook tot uitdrukking moet komen in het onderwijs in 

het vak statistiek, dat is gegrondvest op het kansbegrip. Het boek wil studenten binnen het 

hoger beroepsonderwijs, en wellicht ook binnen bepaalde universitaire studierichtingen, 

vertrouwd maken met de basisprincipes en –technieken van de Bayesiaanse statistische 

analyse. Het is uitdrukkelijk bedoeld als een elementaire inleiding tot dit onderwerp. Le-

zers die zich verder willen verdiepen in de Bayesiaanse statistiek worden verwezen naar 

de lijst van geraadpleegde literatuur.  

 

Een belangrijk kenmerk van Bayesiaanse statistiek is dat er, voorafgaand aan de dataver-

zameling, persoonlijke inschattingen geformuleerd worden over het al dan niet optreden 

van een gebeurtenis. Dit maakt dat deze vorm van statistiek relevantie heeft voor praktijk-

gericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek wordt namelijk vaak uitgevoerd in netwer-

ken van praktijkdeskundigen en onderzoekers, waarbij een praktijkvraagstuk de 

aanleiding vormt tot het doen van onderzoek .
1
 In veel gevallen zal de onderzoe-

ker/praktijkdeskundige al over een bepaalde hoeveelheid kennis en ervaring over het te 

onderzoeken verschijnsel beschikken. Gezien het procesmatige karakter van vele vormen 

van praktijkgericht onderzoek zal ook voortschrijdend inzicht een rol kunnen spelen, bij-

voorbeeld bij de evaluatie van ontwikkelings-, leer- en begeleidingsprocessen. 

 

Wanneer er in praktijkgericht onderzoek gebruik gemaakt wordt van numerieke data, 

zoals scores op vragenlijsten, dan kan een Bayesiaanse statistische analyse helpen bij de 

beantwoording van de vraag hoe reeds aanwezige kennis van de onderzoekers (bv. geba-

seerd op theoretische inzichten, praktijkervaring of eerder onderzoek) zodanig gecombi-

neerd kan worden met de meest recente kwantitatieve gegevens, dat men tot een statistisch 

verantwoorde conclusie kan komen. 

 

Bayesiaanse statistiek biedt namelijk een consistent kader om reeds aanwezige kennis en 

inzichten, prior beliefs genaamd (prior omdat ze voorafgaan aan de dataverzameling), en 

nieuw verkregen data te integreren tot een conclusie (posterior belief) op basis van de 

axioma‟s van de kansrekening. Een eenmaal geformuleerd posterior belief kan dan ver-

volgens weer uitgangspunt zijn voor een volgende ronde van dataverzameling en dan als 

                                                           
1 Zie de website van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek: www.vkohogescholen.nl.  
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prior belief fungeren. Op deze wijze komt het verwerven van voortschrijdend inzicht en 

het cumulatieve karakter van kennisverwerving tot uitdrukking: 

 

prior belief (1) + data (1) → posterior belief (1) = prior belief (2) + data (2) → posterior 

belief (2) = prior belief (3) + data (3) → etc. 

 

Dit sluit aan bij de beschrijving door Swanborn van de empirische cyclus van praktijkge-

richt onderzoek en dan met name bij wat hij actiebegeleidend onderzoek noemt (de derde 

fase of vorm van praktijkgericht onderzoek) (Swanborn 2005, pp. 377-392). Het betreft 

het op de voet volgen van de effecten van ingrepen of interventies waarbij tussentijdse 

evaluatie en het tussentijds bijstellen van ingrepen of maatregelen een belangrijke rol 

spelen. De tijdens het proces verworven inzichten kunnen zo de basis vormen voor nieuw 

te nemen maatregelen of interventies. In de context van de medische en de agogische we-

tenschappen gaat het bijvoorbeeld om het onderzoek naar het resultaat van een interventie 

of therapie en het bijstellen daarvan op basis van de verkregen onderzoeksresultaten. 

 
Opzet van het boek 

In het eerste hoofdstuk gaan we in op de verschillende benaderingen van het kansbegrip 

waarbij de klassieke (of frequentistische) benadering en de Bayesiaanse benadering cen-

traal staan. Het kansbegrip dat ten grondslag ligt aan de Bayesiaanse analyse verschilt 

namelijk van het frequentistische kansbegrip. Beide benaderingen worden vervolgens in 

de hoofdstukken 2 tot en met 4 nader uitgewerkt. Het vijfde hoofdstuk vergelijkt de pro-

cedure van het toetsen van een hypothese binnen beide benaderingen terwijl, in het laatste 

hoofdstuk de rol van Monte Carlo-simulaties binnen de Bayesiaanse statistiek besproken 

wordt. Een verklarende begrippenlijst is opgenomen om de uitleg van de gebruikte be-

grippen snel te kunnen vinden. 

 

In de tekst wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal R die veel ingebouwde statis-

tische functies bevat. De lezer wordt aangeraden om deze software (gratis) te downloaden 

vanaf www.r-project.org. De specifieke R-packages (een R-package is een verzameling 

vooraf gedefinieerde functies) die nodig zijn om bepaalde berekeningen in R uit te voeren 

en die eveneens gratis te downloaden zijn, worden ter plekke aangeduid. 

  



 

 Hoofdstuk 1 
 

Het kansbegrip in de frequentistische en de 
Bayesiaanse analyse 
 
Over het begrip ‘kans’ 

“In de meteorologie waarschijnlijkheid of mogelijkheid dat het weer een bepaalde kant 

opgaat of dat bepaalde verschijnselen optreden. De mate van (on)zekerheid wordt aange-

geven door middel van een percentage. Zo geeft het KNMI in de meerdaagse verwachting 

de kans op neerslag en zon aan door middel van een kanspercentage. In de weerberichten 

worden die percentages vaak vertaald in termen als „kleine kans op, mogelijk, waarschijn-

lijk of hier en daar‟. Bij een neerslagkans van 90% of meer is het vrijwel zeker dat er 

neerslag komt, bij een kans van 10% of minder blijft het vrijwel zeker overal droog.” 

www.KNMI.nl 

 

“Norman Rasmussen berekende destijds (1975, RF) dat de faalkans (de kans dat de kern 

van een kernreactor smelt, RF) van Amerikaanse reactoren lag tussen de 1 op 10.000 jaar 

en 1 op 100.000 jaar. Moderne reactoren zouden op 1:100.000 jaar uitkomen. De Neder-

landse regering hoopt en neemt aan dat de faalkans van de nieuwe reactor bij Borssele wel 

1:1.000.000 zal zijn.” 

Karel Knip, Alledaagse wetenschap, NRC Handelsblad, 14 mei 2011 

 

Als we een zuivere dobbelsteen gooien, is de kans op een even aantal ogen gelijk aan ½. 

 

Een munt is zodanig vervaardigd dat de kans op kop drie keer zo groot is als de kans op 

munt. Wanneer ik deze munt 10 keer werp, is de kans op drie keer kop gelijk aan 

0.003089905 (afgerond).  

 

De kans op een witte kerst in 2010 is 70%. 

 

“The discovery of a physical effect which contradicts the quantum theory is highly im-

probable.” 

K.R. Popper (1975) 

 

1.1 Subjectief en objectief kansbegrip 

In alle bovenstaande fragmenten wordt het begrip kans gebruikt. Maar dat wil niet zeggen 

dat dit begrip ook telkens dezelfde betekenis heeft. In de eerste plaats blijkt het kansbegrip 

wel wiskundig definieerbaar te zijn, maar niet te vangen in realistische termen – we kun-

nen het niet beschrijven in termen van concrete aspecten van de wereld om ons heen 

(Meester 2003). Bovendien zijn er verschillende benaderingen van het begrip kans moge-

lijk; een mooi overzicht geeft bijvoorbeeld Maria Carla Galavotti (Galavotti 2005). In dit 

boek beperken we ons tot de twee belangrijkste: de klassieke (of frequentistische) benade-

ring en de Bayesiaanse benadering. 
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In de inleiding is naar voren gebracht dat het leren omgaan met onzekerheid, ook wel 

aangeduid als reasoning with uncertainty (Franklin 2001), al sinds de oudheid een rol 

speelt bij het nemen van beslissingen. Het is daarom des te opvallender dat het begrip 

onzekerheid pas in de twintigste eeuw systematisch is onderzocht (Lindley 2007). Voor 

die tijd was er wel aandacht voor handelen onder condities van onzekerheid en voor het 

kansbegrip, maar dat was hoofdzakelijk gericht op een specifiek gebied waarin onzeker-

heid een rol speelt: kansspelen en gokken. 

 
Kansbegrip als inschatting of eigenschap 

Het kansbegrip is niet eenduidig van aard. Zo kan je een kans beschouwen als iets dat zich 

in het hoofd van een persoon afspeelt, als een state of mind; bijvoorbeeld de gedachte dat 

het morgen gaat regenen. Dit noemt men de subjectivistische benadering van het kansbe-

grip. Hierin is een kans dus een persoonlijke inschatting van een situatie of gebeurtenis, 

een personal degree of belief. Een kans kan je echter ook opvatten als een eigenschap van 

een object; bijvoorbeeld de eigenschap van deze dobbelsteen om met een kans van ⅙ drie 

ogen te gooien. Dit noemt men de objectivistische benadering. Binnen deze benadering 

zijn weer meerdere definities van kans mogelijk. Hier gaan we uit van de veel gebruikte 

definitie van kans als de limiet van een relatieve frequentie, ook wel aangeduid als long-

run relative frequency. Hierbij staat de herhaalbaarheid van het kansexperiment centraal, 

of het nu gaat om het gooien van een dobbelsteen of het proces van herhaalde steekproef-

trekking en hypothesetoetsing. De herhaling hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden, 

maar moet wel in principe uitvoerbaar zijn; het moet een zinvolle gedachte zijn. Vanwege 

die (denkbeeldige) herhaling spreken we hier van de frequentistische benadering van het 

begrip kans. 

 
Objectief kansbegrip 

Het objectieve kansbegrip kunnen we illustreren aan de hand van het voorbeeld van een 

onzuivere munt. Wanneer een geldstuk zodanig is bewerkt dat de kans op munt groter is 

dan de kans op kop, dan is de munt niet meer zuiver maar biased. De kans om met dit 

geldstuk munt te gooien is een objectieve eigenschap van dit geldstuk en heeft niets van 

doen met onze beliefs hieromtrent. Een nog sterker voorbeeld van het objectieve kansbe-

grip is het verval (de radioactieve desintegratie) van atoomkernen. Het radioactief verval 

verloopt volgens probabilistische wetten, die zelf echter niet herleidbaar zijn tot feiten of 

natuurwetten die daaraan ten grondslag liggen. Einstein ging er nog van uit dat er onbe-

kende, verborgen variabelen moesten zijn die deze probabilistische wetten konden verkla-

ren. Volgens hem lag het aan onze onwetendheid dat we de vervalwetten zien als 

probabilistisch van aard. Inmiddels accepteren de meeste fysici dat Einstein zich vergiste 

en dat de probabilistische wetten onherleidbaar zijn (Bird 1998). In dat geval moeten we 

de betreffende kansen wel zien als objectieve eigenschappen van atoomkernen.  

 
Subjectief kansbegrip 

Aan de andere kant kunnen we niet ontkennen dat we in het dagelijks leven vaak uitgaan 

van een subjectief kansbegrip waarbij we kansen toekennen aan gebeurtenissen en waarbij 

die kansen een weerslag vormen van informatie die we in het verleden vergaard hebben. 

Als je bijvoorbeeld een aantal keren een geldstuk hebt gegooid, bezit je enige informatie 
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over dat geldstuk en op basis daarvan kun je een kans bepalen. Of, om een ander voor-

beeld te geven, informatie die op basis van onderzoek uit het verleden beschikbaar is, 

biedt de mogelijkheid om een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid van een 

verschijnsel. En het is vaak ook verstandig om dat te doen zoals in onderstaand voorbeeld 

naar voren komt. 

 
 

Begin 2011 verscheen in de Universiteitskrant van de universiteit Groningen een artikel van de hand 

van dr. Richard Morey, assistant professor aan de afdeling psychometrie en statistiek bij de Faculteit 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen onder de titel “Spoken verjaag je met hulp van Thomas 

Bayes”. Daarin schrijft hij onder andere :  

 

“Laat studenten twee computerschermen zien, allebei afgedekt met een ondoorzichtig gordijn. Ze 

moeten aangeven op welk van beide schermen een plaatje verschijnt. En wat blijkt? In 53% van de 

gevallen wijzen ze het juiste scherm aan. Mits het erotische foto‟s zijn, dat wel. 

Keihard statistisch bewijs voor „precognitie‟, claimt Daryl Bem, een gerespecteerd emeritus hoogleraar 

van de even gerespecteerde Cornell University in de VS. (…) Wat Bem deed is wat iedere weten-

schapper leert. Je hebt waarnemingen en je toetst of die overeen komen met je „nulhypothese‟. In dit 

geval zou die luiden: de toekomst voorspellen is onmogelijk. Bij de proef met de beeldschermen ver-

wacht je dat de studenten in de helft van de gevallen het juiste scherm aanwijzen. (…)”  

 

En daar wringt de statistische schoen. Volgens Morey heb je een methode nodig die meeweegt welke 

van beide hypothesen – de genoemde nulhypothese of de alternatieve hypothese – de waarschijnlijk-

ste is: “Want dat je de toekomst niet kunt voorspellen, is gewoon veel waarschijnlijker dan dat het wel 

kan. Dat hebben vele eerdere onderzoeken aangetoond en daar moet je rekening mee houden.” 
 

 

Het is inmiddels duidelijk dat het kansbegrip ons voor de nodige problemen stelt. Of, 

zoals Meester het omschrijft (Meester 2003,pag.34): “...we moeten bekennen dat we niet 

weten wat een kans eigenlijk is, ondanks het feit dat we er dagelijks over praten, en on-

danks het feit dat het op het eerste gezicht wel duidelijk lijkt waar het om gaat.”  

 

1.2 Het frequentistische kansbegrip 

De statistiek die in hoofdzaak onderwezen wordt, is de klassieke of frequentistische statis-

tiek. Ze is gebaseerd op een kansbegrip als limiting frequency. Dat houdt in dat we een 

kans opvatten als de wiskundige limiet van een relatieve frequentie, ook wel aangeduid als 

long-run relative frequency. Hierbij staat de herhaalbaarheid van het betreffende kansex-

periment (zoals het trekken van een steekproef) centraal, in elk geval als theoretische mo-

gelijkheid. Omdat inductief statistisch redeneren (statistical inference) een extrapolatie 

betekent van de gevonden steekproefuitkomst naar de grotere en onbekende populatie, is 

er altijd een bepaalde mate van onzekerheid in het spel. We kunnen er namelijk nooit 

zeker van zijn dat onze conclusies op basis van de steekproef juist zijn. Deze onzekerheid 

drukken we uit in kansen. Binnen de frequentistische statistiek gaat het dan om de kans als 

limiting frequency. De aard van de onzekerheid verwijst binnen deze vorm van statistiek 

naar het fenomeen van de toevalsvariatie (randomness, random variation, random uncer-

tainty): bij herhaalde steekproeftrekking kunnen de steekproefuitkomsten verschillen als 

gevolg van toeval. 
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Binnen de frequentistische statistiek heeft de statistical inference voornamelijk de vorm 

aangenomen van het toetsen van hypothesen. De theorie is in de jaren 1920 en 1930 ont-

wikkeld door statistici als Ronald Aylmer Fisher (1890 – 1962), Jerzy Neyman (1894 – 

1981) en Egon Sharpe Pearson (1895 – 1980). Hierbij gaat het om het volgende: bij het 

toetsen van een zogeheten nulhypothese bepalen we de p-waarde op basis van een passen-

de kansverdeling. De p-waarde is de kans dat we bij herhaalde steekproeftrekking, aange-

nomen dat de nulhypothese juist is, een uitkomst vinden die ten minste zo extreem is als 

de daadwerkelijk gevonden steekproefuitkomst. Met extreem wordt bedoeld: afwijkend 

ten opzichte van de nulhypothese, dus het verschil tussen wat je op grond van de nulhypo-

these zou mogen verwachten en datgene wat je in je steekproef aantreft. Men drukt dit wel 

uit door te zeggen dat binnen de frequentistische benadering de vraag „hoe vaak?‟ centraal 

staat: wanneer we de steekproefprocedure vele malen zouden herhalen, verondersteld dat 

de nulhypothese waar is, hoe vaak zouden we dan een uitkomst vinden die minstens zo 

extreem is als de daadwerkelijk gevonden uitkomst?  

 

Indien deze p-waarde kleiner is dan of gelijk aan een vooraf vastgesteld zogeheten signifi-

cantieniveau  , zeggen we dat de verkregen steekproefuitkomst significant is op het  -

significantieniveau en dat we op grond daarvan de nulhypothese verwerpen op dat niveau. 

De p-waarden (ofwel kansen) die op deze manier berekend worden betreffen niet de spe-

cifieke, aselect getrokken steekproef waarvan in het onderzoek sprake is, maar hebben 

betrekking op alle mogelijke steekproefuitkomsten in het kader van een oneindig aantal 

hypothetische herhalingen van het kansexperiment.  

 

Het kansbegrip verwijst hier dus in de eerste plaats naar een statistische procedure, name-

lijk de (denkbeeldige) procedure van herhaalde steekproeftrekking. Het is een ingenieuze 

constructie waarvan de praktische betekenis echter moeilijk uit te leggen is, zeker aan 

niet-statistici. Bovendien is het zeer de vraag in hoeverre deze constructie tegemoet komt 

aan de primaire vraag van de onderzoeker: wat kan ik op basis van mijn data zeggen over 

het onderwerp van mijn onderzoek? Ofwel: in hoeverre ondersteunen de data mijn hypo-

these? Vooral dit laatste punt wordt wel als een beperking van de frequentistische statis-

tiek gezien.  

 

In termen van voorwaardelijke kansen komt het erop neer dat we bij het toetsen van een 

nulhypothese in feite de voorwaardelijke kans  0P E H  berekenen. In het algemeen 

geldt dat de voorwaardelijke kans  P A B de kans is op gebeurtenis A , gegeven dat B  

het geval is. In de uitdrukking  0
P E H  staat E  voor evidence, dat wil zeggen de ver-

kregen steekproefdata, en 
0H  voor de te toetsen nulhypothese. Het geeft een antwoord op 

de vraag: wat is de kans op de verkregen data, onder de voorwaarde dat de nulhypothese 

waar is? Sommige statistici zien dit als een beperking, omdat je als onderzoeker vaak 

geïnteresseerd bent in het „omgekeerde‟, namelijk de kans dat een hypothese waar is ge-

zien de verkregen data. In termen van een voorwaardelijke kans is dat  P H E . Daar-

naast zijn er onderzoeksvragen waarin een herhaalde steekproeftrekking niet zinvol is, 

zelfs niet als gedachte-experiment. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de kans dat een 
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specifieke patiënt in de komende drie jaar weer in het oude gedragspatroon zal terugval-

len. Of aan de kans dat bij de komende verkiezingen in de Verenigde Staten de Democra-

tische Partij een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zal krijgen. De onzekerheid 

die inherent is aan statistisch redeneren verwijst in zulke gevallen helemaal niet naar de 

toevalsvariatie die optreedt bij herhaalde steekproeftrekking. Het gaat eerder om onze 

gebrekkige kennis over een situatie of persoon. Specifieker geformuleerd gaat het om het 

kennisniveau van de onderzoeker over datgene waar zijn of haar belangstelling naar uit-

gaat (zoals een bepaalde parameter) . 

 

In het bovenstaande is de p-waarde bepaald op basis van een theoretische kansverdeling, 

en wel een kansverdeling die past bij de aard van het betreffende kansexperiment. Omdat 

er verschillende soorten kansexperimenten zijn, zijn er ook verschillende soorten kansver-

delingen. Zo hebben we de normale verdeling, de t-verdeling (Student-verdeling), de bi-

nomiale verdeling, de chi-kwadraatverdeling, enz. Dankzij de toegenomen rekenkracht 

van computers is het nu ook mogelijk om simulaties uit te voeren waarbij een groot aantal 

trekkingen gedaan worden uit de steekproefdata zelf. Deze zogeheten resampling-

methoden komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

1.3 De Bayesiaanse benadering van onzekerheid 

Bayesiaanse kansrekening (ontwikkeld door Thomas Bayes, 1701-1761) is van toepassing 

op situaties waarin beslissingen genomen moeten worden onder condities van onzekerheid 

en waarbij het principe van de veelvuldige herhaling van een kansexperiment, zelfs louter 

hypothetisch, niet zinvol is. Hierbij kan je denken aan investerings- en marketingbeslis-

singen binnen bedrijven, de evaluatie van het effect van een toegepaste therapie, de be-

handeling van een patiënt door een arts, of het beslissen over de schuld of onschuld van 

een verdachte in de rechtszaal. We bespreken eerst het element van de onzekerheid en 

gaan daarna in op de verschillen met de frequentistische statistiek. 

 
Onzekerheid 

De genoemde onzekerheid verwijst naar het feit dat we niet zeker weten „hoe het werke-

lijk zit‟ met een bepaald onderwerp. We beschikken over onvoldoende kennis over de 

werkelijke stand van zaken (state of the world) rond dat onderwerp, maar toch moeten we 

een beslissing nemen. Dit komt voor in uiteenlopende gevallen: 

 Een arts kan onzeker zijn of het wel verstandig is een bepaalde medische behandeling 

in gang te zetten. 

 Therapeuten en andere verantwoordelijke functionarissen hebben te kampen met 

onzekerheid bij het beantwoorden van de vraag of een specifieke tbs-patiënt voldoen-

de vooruitgang geboekt heeft om een paar dagen buiten de instelling te kunnen ver-

blijven.  

 Een marketingfunctionaris moet een inschatting maken of het verstandig is een nieuw 

product nu in de markt te zetten.  

 

In dit soort situaties biedt Bayesiaanse kansrekening een kader om een beslissings- of 

handelingsstrategie te bepalen die consistent is met onze persoonlijke inschatting én met 
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verkregen additionele informatie. Een kans vatten we hier op als een degree of belief. De 

vraag is dan hoe we op een consistente en coherente manier kunnen nadenken over de 

onzekerheid waarmee we geconfronteerd worden, uitgaande van de kennis die we al heb-

ben en van nieuw verkregen informatie over de (onzekere) stand van zaken.  

 
Subjectieve inschatting 

Binnen de Bayesiaanse statistiek hebben we te maken met een subjectieve inschatting 

door een persoon over het al dan niet optreden van een gebeurtenis; zulke inschattingen 

kunnen dus van persoon tot persoon verschillen. Dit subjectieve karakter van de Bayesi-

aanse analyse wordt vaak als een bezwaar gezien. Toch kan zo‟n inschatting wel degelijk 

rationeel van aard zijn, omdat die gebaseerd kan zijn op bijvoorbeeld eerder verkregen 

onderzoeksgegevens, een breed geaccepteerde theorie, of professionele ervaring. Daar-

naast geldt dat de rol van persoonlijke inschattingen kleiner wordt naarmate je over meer 

data beschikt. Zo laten we in paragraaf 4.9 zien dat twee sterk uiteenlopende inschattingen 

(prior beliefs) in een beperkt aantal stappen convergeren op basis van dezelfde data. Bo-

vendien verloopt de kansberekening volgens de Bayesiaanse benadering, net als in de 

frequentistische analyse, conform de axioma‟s van de wiskundige kansrekening (zie 1.4).  

 

Ook wijzen we erop dat we bij elke statistische redenering – op basis van welk kansbegrip 

dan ook – keuzes moeten maken, waardoor subjectieve elementen een rol gaan spelen. 

Binnen de frequentistische analyse betreft dit vooral de keuze van het significantieniveau. 

Tenslotte kan het onderscheid tussen subjectief en objectief ons ook op het verkeerde been 

zetten. De onzekerheid omtrent een bepaald aspect van de werkelijkheid hoeft namelijk 

niet louter naar een persoon, noch louter naar de werkelijkheid te verwijzen, maar kan 

betrekking hebben op een relatie tussen een persoon en de werkelijkheid. In plaats van de 

benaming subjectief, zouden we het woord persoonlijk kunnen gebruiken waarbij een 

kans uitdrukking geeft aan een betrekking tussen een persoon en de werkelijkheid (Lind-

ley 2007, pag. 37-38).  

 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de Bayesiaanse manier van statistisch redeneren ruim-

te biedt om persoonlijke inschattingen (prior beliefs) te actualiseren en te corrigeren door 

het verwerken van nieuwe data. Dit is overigens een heel gebruikelijke gang van zaken. 

Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een huisarts en een patiënt. Wanneer de huisarts en 

deze patiënt elkaar al heel lang kennen, heeft de huisarts een bepaalde hoeveelheid infor-

matie over deze patiënt. Als de patiënt met een klacht bij de huisarts komt, probeert deze 

zich een beeld te vormen van wat er aan de hand kan zijn (een voorlopige diagnose). Als 

de huisarts niet zeker is van zijn zaak, stuurt hij de patiënt door naar het ziekenhuis voor 

nader onderzoek, wat bepaalde gegevens oplevert. De huisarts betrekt deze gegevens in 

zijn oordeel en stelt vervolgens een definitieve diagnose. Feitelijk is dit een voorbeeld van 

Bayesiaanse analyse. De huisarts stelt een voorlopige diagnose, incorporeert nieuwe on-

derzoeksresultaten als data in dit prior belief, en formuleert vervolgens met behulp van het 

theorema van Bayes (zie hoofdstuk 3) een conclusie (posterior belief). Zo biedt de Baye-

siaanse benadering de mogelijkheid om reeds aanwezige kennis en informatie op een con-

sistente en coherente wijze bij de statistische analyse te betrekken.  
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Bayesiaanse statistiek biedt bovendien mogelijkheden om kansen te berekenen voor situa-

ties waarin het idee van herhaalde steekproeftrekking niet of nauwelijks van toepassing is. 

Daarnaast is ze ook bruikbaar voor vrijwel alle vraagstukken die momenteel met behulp 

van de frequentistische statistiek uitgewerkt worden. De Bayesiaanse statistiek heeft zo-

gezegd een grotere reikwijdte. Dat laatste heeft vooral te maken met de toegenomen re-

kenkracht van computers, waardoor de toepassingsmogelijkheden van de Bayesiaanse 

statistiek gedurende de laatste tien tot vijftien jaar enorm zijn toegenomen. 

 

Een verschil tussen beide vormen van statistisch redeneren betreft het karakter van de 

onbekende populatieparameter, zoals een populatiegemiddelde of een populatieproportie. 

Binnen de frequentistische statistiek is de parameter een onbekende, maar vaststaande 

grootheid. Daarom kunnen we geen kansuitspraken doen over deze parameter, aangezien 

dat alleen mogelijk is over een kansvariabele. Binnen de Bayesiaanse statistiek is de pa-

rameter een kansvariabele en dus is het mogelijk om directe kansuitspraken te doen van 

de vorm „de kans dat de hypothese waar is dat   (of  ) gelijk is aan … , is …%‟. Dit 

komt in veel situaties tegemoet aan de intentie van onderzoekers en aan de eisen van bij-

voorbeeld beleidsmakers.  

 
 

In de dagen voor kerst 2010 wordt druk gespeculeerd over de vraag of we een witte kerst zullen krij-

gen of niet. Verschillende weerkundigen noemen in de media allerlei kansen, bijvoorbeeld een kans 

van 70% dat we een witte kerst zullen hebben. Gegevens wijzen uit dat sinds 1901 er slechts zeven 

maal sprake is geweest van een witte kerst. Wat wordt bedoeld met een kans van 70%? Vanuit fre-

quentistisch oogpunt zou dit betekenen dat wanneer je de paar dagen voor kerst met soortgelijke 

weersomstandigheden als in 2010 voor alle jaren op een rijtje zou zetten, er dan in 70% van de geval-

len sprake was van een witte kerst. Het is de vraag, gezien de lage frequentie van een witte kerst, of 

dit er mee bedoeld werd. Het lijkt aannemelijker dat gaat om een persoonlijke inschatting van de be-

treffende deskundige, gecorrigeerd voor de actuele data.  
 

 

1.4 Axioma’s van de kansrekening 

Omdat kansberekeningen, of ze nu Bayesiaans of frequentistisch van aard zijn, moeten 

voldoen aan de axioma‟s van de kansrekening, gaan we daar nu eerst op in. Het kansbe-

grip berust, zuiver wiskundig bezien, op een beperkt aantal axioma‟s en geeft op zichzelf 

geen aanleiding tot vraagstukken van interpretatieve aard. De grondlegger van de axioma-

tische grondslag van het kansbegrip, de Russische wiskundige Andrei Nikolaevich Kol-

mogorov (1903-1987), was dan ook van mening dat de kansrekening onafhankelijk zou 

moeten zijn van concrete betekenissen die meestal aan het kansbegrip gegeven worden 

(Jackman 2009, pag. 4). 

 

Indien V  een verzameling gebeurtenissen is en  P X  een functie die reële getallen toe-

kent aan gebeurtenissen X V , dan is  P X  een kans indien: 

1.   0P X  , X V   (kansen zijn niet negatief); 

2.   1P V   (de som van de kansen is gelijk aan 1); 
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3. Indien X  en Y  elkaar uitsluitende gebeurtenissen zijn (er zijn geen gemeenschappe-

lijke elementen, er is geen doorsnede) dan geldt dat 

     P X Y P X P Y    

(de gezamenlijke kans op elkaar uitsluitende gebeurtenissen is gelijk aan de som van 

de kansen op de afzonderlijke gebeurtenissen). 

 

 



 

 Hoofdstuk 2 
 

Frequentistische statistiek nader beschouwd 
 

Casus – Is het geneesmiddel effectief? 

Stel, we willen nagaan of een bepaald geneesmiddel effectief is. Hiertoe krijgen 7 perso-

nen het geneesmiddel toegediend en 7 personen een placebo. Het onderzoek is dubbel-

blind, dat wil zeggen dat noch de personen die aan het onderzoek meedoen, noch degene 

die het middel toedient, weten of het om het geneesmiddel gaat of om de placebo. We 

nemen het verschil van de som van het aantal dagen dat nodig is om te herstellen van de 

placebogroep en van de geneesmiddelgroep als toetsingsgrootheid (test statistic). Het is 

redelijk om te veronderstellen dat het verschil positief zal zijn wanneer het geneesmiddel 

werkt. De nulhypothese houdt dan in dat er geen verschil bestaat tussen placebo en ge-

neesmiddel en dit betekent weer dat de steekproevenverdeling onder de aanname dat de 

nulhypothese waar is, een verwachtingswaarde van nul heeft. 

 

We vinden de volgende data: het aantal dagen voor de 7 personen uit de placebogroep is 

resp. 7, 8, 6, 8, 7, 6, 8 (som is 50) en voor de 7 personen uit de geneesmiddelgroep is dat 

7, 6, 7, 4, 5, 7, 7 (som is 43). De waarde van de toetsingsgrootheid is dus 50 minus 43 is 7. 

Dit wijst in de richting van een geneesmiddel dat werkt. Het is echter slechts een steek-

proef, een andere steekproef zou hoogst waarschijnlijk een andere waarde opleveren. Hoe 

kunnen we nu toch op statistisch verantwoorde wijze een uitspraak doen over het al dan 

niet effectief zijn van het geneesmiddel, op basis van deze ene steekproef? 

 

De redenering die binnen de klassieke of frequentistische statistiek gehanteerd wordt is de 

volgende: de nulhypothese is dat geen verschil bestaat tussen geneesmiddel en placebo. 

Ervan uitgaande dat de nulhypothese waar is, hoe extreem is onze uitkomst van 7 dan? Of, 

in termen van de „hoe vaak‟-vraag: stel dat de nulhypothese waar is, en stel dat we de 

toetsingsprocedure vele malen zouden herhalen, hoe vaak zullen we dan een uitkomst van 

7 of meer vinden? Wanneer dat slechts zelden voorkomt, is dat voor ons reden om de 

nulhypothese te verwerpen (en werkt het geneesmiddel dus beter dan de placebo). Maar 

als die uitkomst wel vaak voorkomt, uitgaande van de juistheid van de nulhypothese, dan 

is het toeval verantwoordelijk voor de spreiding in de uitkomsten. In dat geval is er geen 

sprake van een verschil tussen de populaties van beide groepen; het geneesmiddel is dan 

niet effectiever dan de placebo.  

 

Aan het eind van het hoofdstuk laten we zien hoe we deze vraag kunnen beantwoorden. 

 

2.1 De achtergrond van de frequentistische benadering  

Om de verschillen tussen de frequentistische en de Bayesiaanse wijze van statistisch rede-

neren duidelijk voor ogen te krijgen, is het nodig een goed begrip te hebben van de karak-

teristieke aspecten van beide benaderingen. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de 

frequentistische benadering. 
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Statistisch redeneren (statistical inference) is aan de ene kant inductief, dat wil zeggen dat 

het stoelt op het leren van verzamelde onderzoeksgegevens, de data. Aan de andere kant is 

het ook rationalistisch van aard omdat we data onderzoeken op basis van een hypothese of 

statistisch model (een verzameling hypothesen). Deze twee aspecten van statistical infe-

rence zijn ouder dan de weg naar Rome en gaan terug naar Plato (427–347 v.Chr.) en 

Aristoteles (384 –322 v.Chr.). Zij zijn representanten van de opvatting dat de menselijke 

rede (rationalisme), dan wel de ervaring (inductivisme) de primaire bron van onze kennis 

is.  

 
Verifiëren of falsifiëren 

Een kleine honderd jaar geleden probeerden vertegenwoordigers van het zogeheten lo-

gisch positivisme
2
, zoals Moritz Schlick (1882-1936), Otto Neurath (1882-1945) en Ru-

dolf Carnap (1891-1970), de wetenschap te voorzien van een onaantastbaar fundament 

voor het bouwwerk van onze kennis. Door zich alleen op empirische uitspraken te richten 

zou de wetenschap vrij gemaakt kunnen worden van speculaties van metafysische aard . 

De logisch positivisten zochten naar een criterium dat wetenschap van niet-wetenschap 

zou kunnen onderscheiden en vonden dat in het verificatiebegrip: wetenschappelijke uit-

spraken moeten geverifieerd kunnen worden, bevestigd kunnen worden door de feiten.  

 

Karl Raimund Popper (1902-1994), later Sir Karl, deelde de opvatting van de logisch 

positivisten over het belang van logica en wiskunde voor de wetenschap; hij kon zich ook 

helemaal vinden in de nadruk die zij legden op het empirisch toetsen van wetenschappe-

lijke uitspraken. Popper formuleerde echter ook een aantal fundamentele bezwaren tegen 

het logisch positivisme. In 1935 kwam hij tot het inzicht dat de wetenschap zich niet moet 

inspannen steeds weer nieuw bewijsmateriaal te zoeken om een theorie te verifiëren, maar 

daarentegen moet proberen de eigen hypothese te ontkrachten (falsifiëren). Alleen daar-

door kan de wetenschap een stap verder komen. Absolute zekerheid is onhaalbaar, een 

mens komt nooit verder dan hypothesen omtrent de werkelijkheid.  

 

Dit eenvoudige mechanisme waarbij een hypothese, onder bepaalde voorwaarden, op 

grond van waarnemingen kan worden gefalsifieerd, gaat echter niet op voor statistische 

hypothesen. Een hypothese van statistische aard kent namelijk waarschijnlijkheden of 

kansen toe aan mogelijke gebeurtenissen en bevat geen uitspraak omtrent het al dan niet 

optreden van één specifieke gebeurtenis. Tegelijkertijd hebben theorieën van statistische 

aard een belangrijke plaats binnen de wetenschap ingenomen en worden ze regelmatig 

getoetst. Popper was zich van dit probleem bewust en stelde dat statistische uitspraken 

metafysisch zijn omdat ze niet falsifieerbaar zijn, tenzij we ze falsifieerbaar maken via een 

methodologische regel (Popper 1975, p. 262). Blijkbaar spelen volgens Popper bij het 

empirisch toetsen van statistische hypothesen niet alleen wetenschapsfilosofische overwe-

gingen omtrent de relatie tussen theorie en werkelijkheid een rol, maar ook methodologi-

sche regels die ons in staat stellen om een empirische toetsing ook daadwerkelijk uit te 

voeren. Volgens Popper is een statistische hypothese weliswaar strikt genomen niet falsi-

fieerbaar, maar wanneer een gebeurtenis optreedt of een waarneming wordt gedaan die op 

                                                           
2 Logisch positivisme: wetenschappelijke uitspraken zijn of logisch/wiskundig of feitelijk van aard.  
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grond van die hypothese erg onwaarschijnlijk is, zouden we die hypothese moeten ver-

werpen.  

 

Poppers oplossing was echter niet correct. Het is namelijk juist kenmerkend voor een 

statistische hypothese dat gebeurtenissen die erg onwaarschijnlijk zijn op grond van die 

hypothese, niet uitgesloten kunnen worden. Neem als voorbeeld het kansexperiment 

waarbij we een munt 10.000 keer opgooien om te toetsen of het om een zuivere munt gaat. 

Na elke worp noteren we kop (K) of munt (M). De uitkomst is een reeks van tienduizend 

K‟s en M‟s in een bepaalde volgorde. Als het een zuivere munt is, is de kans op één speci-

fieke uitkomst, dus een specifieke volgorde van K en M (permutatie) heel erg klein, name-

lijk : 

10000
1

2

 
 
 

, ofwel 2
–10.000

.Toch is dit de kans op elke mogelijke uitkomst waarvan er 

één ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Een uitkomst waaraan we op grond van de te 

toetsen hypothese een heel kleine kans toekennen, kunnen we dus niet uitsluiten.  

 

2.2 De p-waarde 

Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) is een van de grondleggers van de hedendaagse 

klassieke of frequentistische statistiek. Hij werd geïnspireerd door zowel de falsificatie-

theorie van Popper als door het ideaal van objectieve wetenschap (Howson & Urbach 

2006, p. 133). Hij ontwikkelde zijn theorie van de significantietoets om theorieën en hy-

pothesen van statistische aard te kunnen toetsen. In tegenstelling tot Popper werkte Fisher 

niet met een minimale waarschijnlijkheid om een statistische hypothese te verwerpen, 

maar stelde hij voor om dit pas te doen wanneer de uitkomst van een kansexperiment (ex-

perimental evidence) deel uitmaakt van een verzameling van mogelijke uitkomsten die, op 

basis van de juistheid van de hypothese, relatief onwaarschijnlijk zijn ten opzichte van 

andere mogelijke uitkomsten van het experiment. Ter verduidelijking nemen we het voor-

beeld van het werpen van een munt (Howson & Urbach, p. 133-135). Stel dat we de nul-

hypothese willen toetsen dat het een zuivere munt betreft. Om de toets uit te voeren 

formuleren we het volgende kansexperiment: we gooien de munt 20 keer en noteren tel-

kens het resultaat. De analyse doorloopt de volgende drie stappen. 

 

Stap 1. Bepaal alle mogelijke uitkomsten van het kansexperiment. De verzameling van 

alle mogelijke uitkomsten is de uitkomstenruimte (sample space). In ons voorbeeld gaat 

het om 
202 1.048.576  mogelijke reeksen (permutaties) van 20 keer kop en munt. Om de 

mogelijke uitkomsten aan te duiden, kunnen we het aantal keren dat we kop gooien ge-

bruiken, variërend van 0 tot 20. Zo‟n numerieke aanduiding of beschrijving van een mo-

gelijke uitkomst noemen we een toetsingsgrootheid (test-statistic). In dit voorbeeld is de 

toetsingsgrootheid dus het aantal keren kop.  

 

Stap 2. Bepaal de kans op elke mogelijke uitkomst van het kansexperiment, op basis van 

de juistheid van de nulhypothese (dus, in ons voorbeeld, uitgaande van een zuivere munt).  

 

Stap 3. Kijk naar alle mogelijke uitkomsten van het kansexperiment – nog steeds op 

basis van de juistheid van de nulhypothese, dit is essentieel! – die een kans hebben die 
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gelijk is aan of kleiner dan de kans op de uitkomst die we in het experiment hebben aan-

getroffen. 

 

Toelichting: Stel dat het experiment van 20 keer gooien met de munt een reeks heeft op-

geleverd met 4 keer kop en 16 keer munt. De kans op 4 keer kop is gelijk aan 0,0046, dit 

volgt uit     
4 1620

4 0.5 0.5 . De mogelijke uitkomsten met een kans kleiner dan of gelijk 

aan de kans op de feitelijk gerealiseerde uitkomst van 4 keer kop zijn:  

4, 3, 2, 1, 0 en 16, 17, 18, 19 en 20 keer kop; deze uitkomsten zijn even extreem of nog 

extremer dan 4 keer kop. Het woord extreem verwijst hier naar de afstand tot de verwach-

tingswaarde, die in dit voorbeeld gelijk is aan 10. De kans dat één van deze gebeurtenis-

sen optreedt is gelijk aan de som van de kansen op elk van deze gebeurtenissen en is 

gelijk aan 0,012. Deze laatste kans noemen we de overschrijdingskans of p-waarde (p-

value). 

 

Fisher ontwikkelde het concept van de p-waarde om van data uit één enkele steekproef of 

experiment te kunnen zeggen in welke mate ze tegen de nulhypothese pleiten. Het doel 

was dus de nulhypothese te kunnen falsifiëren.  

 

2.3 Het significantiebegrip 

Naast Fisher ontwikkelden de statistici Jerzy Neyman (1894-1981) en Egon Sharpe Pe-

arson (1895-1980) het concept van de hypothesetoetsing. Ze stelden voor om in plaats van 

een afzonderlijke hypothese te toetsen, de significantietoets te herformuleren in termen 

van twee (of meer) rivaliserende hypothesen, de nulhypothese en de alternatieve hypothe-

se(n), doorgaans aangeduid met 
0H  en 

1H  of 
aH . Dit sluit namelijk beter aan bij het 

doel. Hypothesetoetsing is immers niet primair gericht op het doen van een uitspraak over 

een stand van zaken in de werkelijkheid, maar op het nemen van een beslissing: het al dan 

niet verwerpen van de nulhypothese.  

Het is gebruikelijk, zeker binnen de sociale wetenschappen, om de nulhypothese te ver-

werpen indien de p-waarde kleiner is dan of gelijk aan 0,05. Overigens kan een kritische 

waarschijnlijkheid van 0,01 of zelfs 0,001 ook voorkomen, afhankelijk van het betreffen-

de wetenschapsgebied. Deze kritische waarschijnlijkheid of kans noemen we het signifi-

cantieniveau (significance level) van de toets en duiden we aan met de Griekse letter  . 

Wanneer de uitkomst van het kansexperiment zodanig is dat de p-waarde kleiner is dan of 

gelijk aan   (ofwel p  ), zeggen we dat deze uitkomst significant is op het  -

significantieniveau en dat de nulhypothese verworpen wordt op het  -niveau. In ons 

voorbeeld van het werpen van de munt is de nulhypothese dat het gaat om een zuivere 

munt. Deze nulhypothese verwerpen we op het 0,05 of 5% niveau, aangezien 0,012<0,05. 

Wanneer we 6 keer kop hadden gegooid zou de p-waarde gelijk zijn aan 0,115 en zouden 

we de nulhypothese dus niet verwerpen, althans niet op het 0,05 niveau.  

 

Bij de interpretatie van de uitkomsten van een significantietoets, ziet men wel eens over 

het hoofd dat de huidige statistiek gebaseerd is op het frequentistische kansbegrip. Voor 

een goed begrip is het van belang op te merken dat we bij het toetsen van een hypothese 
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telkens conditionele uitspraken doen: áls de nulhypothese waar is, dán is de kans enz. 

Omdat wij niet weten of 
0H  of 

1H  waar is –we weten immers niet wat de werkelijke 

toestand is – doen we elke uitspraak onder de voorwaarde dat 
0H  of 

1H  waar is. Uitspra-

ken zoals „de kans dat de nul-hypothese waar is, is zoveel procent‟, of „de kans dat ik een 

juiste uitspraak doe is zoveel procent‟, zijn dan ook incorrect.  

 
 

Een soortgelijke redenering geldt voor een betrouwbaarheidsinterval. Ter illustratie geven we het 

volgende voorbeeld: in 2009 werd aan ruim 400 personen van 16 jaar en ouder in de provincies Gro-

ningen en Drenthe een aantal vragen voorgelegd waaronder de vraag: Kan de economische crisis 

volgens u leiden tot ontslag van uzelf of van één van uw naasten? In die steekproef antwoordt 48 

procent van de ondervraagde respondenten bevestigend. Op basis hiervan kunnen we een 95% be-

trouwbaarheidsinterval van 0,43 – 0,53 berekenen. De correcte interpretatie luidt: wanneer we de 

procedure van het nemen van een steekproef (van dezelfde omvang) en het op basis van de steek-

proefuitkomst berekenen van een 95% betrouwbaarheidsinterval vele malen zouden herhalen, dan 

zou in 95% van de gevallen de werkelijke populatiefractie binnen het interval 0,43 – 0,53 liggen. Ook 

hier is een uitspraak als „de kans dat de populatiefractie tussen 43% en 53% ligt is 95%‟, incorrect. 
 

 
De betekenis van significant 

Het is goed er op te wijzen dat de betekenis van het statistische begrip „significant‟ niet 

„veelbetekenend‟ is, maar „verantwoorde conclusies toelatend‟. Volgens de auteurs van 

een veelgebruikt leerboek statistiek betekent significant niet „belangrijk‟ , maar is het 

afgeleid van signifying something dat we kunnen vertalen als „iets betekenen‟ of „op iets 

duiden‟ (Moore, McCabe & Craig 2006, p. 278). Onderzoeksresultaten zijn significant in 

statistische zin, wanneer ze relatief zelden voorkomen bij aselecte steekproeftrekkingen 

uit een en dezelfde populatie, verondersteld dat de nulhypothese waar is. In zo‟n geval 

gaan we ervan uit dat toevalsvariaties niet de verklaring vormen voor wat we gevonden 

hebben, bijvoorbeeld een gevonden verschil tussen een experimentele groep en een con-

trolegroep. Anders geformuleerd: het toetsen op statistische significantie levert een p-

waarde op die de kans is op het verkrijgen van de gevonden steekproefuitkomst of een 

nog extremere uitkomst, onder de veronderstelling dat de nulhypothese waar is.  

 

Het is de vraag in welke mate het kansbegrip in de onderzoekspraktijk correct geïnterpre-

teerd wordt. Volgens Goodman (1999) begrijpen bijvoorbeeld artsen vaak niet goed wat 

de betekenis is van een een p-waarde van 0.05 of minder. De overgrote meerderheid is 

ervan overtuigd dat dit inhoudt dat de kans dat de nulhypothese niet waar is gelijk is aan 

95% of meer.  

 

2.4 Terug naar de begincasus 

In de casus aan het begin van dit hoofdstuk was de vraag: wanneer we de procedure van 

aselecte steekproeftrekking en berekening van de steekproefgrootheid vele malen zouden 

herhalen, aangenomen dat de nulhypothese waar is en dat er geen verschil is tussen de 

werkzaamheid van geneesmiddel en placebo, hoe groot is dan de kans dat we een uit-

komst van 7 of meer vinden?  
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Voor de duidelijkheid, we toetsen in dit geval rechts eenzijdig, dat wil zeggen dat de al-

ternatieve hypothese stelt dat de som van de placebogroep groter is dan de som van de 

geneesmiddelgroep. 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we een kansverdeling nodig. Daarbij 

kunnen we een onderscheid maken tussen een theoretische en een empirische kansverde-

ling. Om met de eerste te beginnen, we hebben dan een zogeheten steekproefverdeling 

(sampling distribution) nodig. Aan de hand van zo‟n steekproefverdeling kunnen we be-

palen welke waarden de toetsingsgrootheid in de steekproef kan aannemen wanneer de 

nulhypothese waar is. Als in ons voorbeeld de nulhypothese waar is, bestaat er geen ver-

schil in werkzaamheid tussen geneesmiddel en placebo. In dat geval kunnen we de ver-

schillen tussen de waarde van de toetsingsgrootheid en de waarde die we op grond van de 

nulhypothese zouden verwachten (in ons voorbeeld 7 minus 0) toeschrijven aan toevalsva-

riatie. 

 

Er zijn verschillende soorten steekproefverdelingen, afhankelijk van de soort significantie-

toets. Zo hebben we steekproefverdelingen voor de variantie, het gemiddelde, het verschil 

van twee gemiddelden, de steekproefproportie e.d. Voor de toepassing van zo‟n theoreti-

sche kansverdeling moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, zoals een minima-

le steekproefgrootte en een aselecte trekking uit dezelfde populatie. Als de 

steekproefomvang niet groot genoeg is, moeten we ook nog bepaalde aannames doen 

omtrent de verdeling van de populatie en/of de verzamelde data. Wij gebruiken in dit ge-

val, gezien de kleine steekproef, een empirische kansverdeling om een antwoord op de 

bovenstaande vraag te geven.  

 

De redenering gaat als volgt: wanneer er geen verschil in werkzaamheid bestaat tussen 

geneesmiddel en placebo (met andere woorden, als de nulhypothese waar is), is er feitelijk 

geen sprake van twee verschillende groepen. De volledige dataverzameling uit de casus, 

namelijk 7, 8, 6, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 7, 4, 5, 7, 7 is dan op te vatten als een willekeurige volg-

orde (permutatie) van getallen. We kunnen nu met behulp van de computer een groot aan-

tal (bijv. 100.000) permutaties uit deze dataverzameling produceren en van elke 

permutatie het verschil bepalen tussen de som van de eerste zeven en de laatste zeven 

getallen. De verdeling van die 100.000 verschillen geeft dan een indicatie van de mate van 

variatie in het verschil van de twee sommen die we op basis van toeval mogen verwach-

ten. Wanneer nu onze steekproefuitkomst van 7 uitzonderlijk groot is tegen de achter-

grond van die verdeling, dan mogen we aannemen dat onze steekproefuitkomst niet op 

toeval berust, maar duidt op een verschil in werkzaamheid tussen geneesmiddel en place-

bo. 
3
 

 

We gaan nu met behulp van het programma R deze permutatietoets uitvoeren.  

 

Om te beginnen maken we een vector x die de data bevat: 

                                                           
3 Er zijn in totaal 14 getallen waarvan het getal 6 drie keer voorkomt, het getal 7 zes keer en het getal 8 drie 

keer. Het aantal mogelijke permutaties is dan gelijk aan 
14!

3.363.360
6!3!3!

  permutaties. 
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> x<-c(7,8,6,8,7,6,8,7,6,7,4,5,7,7) 

 

Vervolgens definiëren we een functie die de computer het verschil laat berekenen van de 

som van de eerste 7 getallen en de som van de laatste 7 getallen van elke permutatie. Die 

functie noemen we sdif (van „sum‟ en „difference‟): 

 
> sdif<-function(x)sum(x[1:7])-sum(x[8:14]) 

 

We controleren de functie aan de hand van onze data door na te gaan of we inderdaad een 

verschil van 7 vinden: 

 
> sdif(x) 
[1] 7 

 

Nu geven we de computer de opdracht om een andere permutatie te maken, dus een ande-

re volgorde van de getallen uit onze dataverzameling van in totaal 14 getallen. Omdat het 

een permutatie betreft, gaat het om een trekking zonder teruglegging, vandaar replace=F 

(F van False):  

 
 > sample(x,replace=F) 
 [1] 6 4 8 7 7 8 7 7 8 7 6 6 7 5 

 

Merk op dat wanneer je zelf deze opdracht geeft, er zeer waarschijnlijk een andere permu-

tatie verschijnt. 

 

We kunnen de computer ook opdracht geven om bijvoorbeeld 10 permutaties te genere-

ren: 

 
> replicate(10,sample(x,replace=F)) 
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] 
 [1,]    8    6    8    8    8    8    7    6    7     6 
 [2,]    6    7    7    4    6    7    7    7    4     8 
 [3,]    7    8    6    6    8    7    7    7    6     7 
 [4,]    8    7    4    7    6    7    6    8    7     4 
 [5,]    4    6    8    5    5    7    4    6    8     6 
 [6,]    7    7    6    6    7    6    8    4    5     7 
 [7,]    7    4    6    8    7    7    7    8    7     7 
 [8,]    7    6    5    7    8    4    7    5    7     6 
 [9,]    7    7    7    7    7    8    6    7    8     8 
[10,]    5    8    7    7    4    8    8    7    8     7 
[11,]    7    8    7    8    6    6    8    8    6     7 
[12,]    6    5    7    6    7    6    5    7    6     7 
[13,]    6    7    8    7    7    5    6    6    7     8 
[14,]    8    7    7    7    7    7    7    7    7     5 

 

De toetsingsgrootheid, waar het ons om gaat, is het verschil van de som van de eerste 7 en 

de som van de laatste 7 getallen. We kunnen de opdracht geven om van 100 permutaties 

die toetsingsgrootheid te bepalen. We krijgen dan 100 getallen die samen een verdeling 

vormen. Vervolgens kunnen we nagaan hoe vaak de uitkomst 7 of hoger voorkomt: 
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> replicate(100,sdif(sample(x,replace=F))) 
  [1]  1 -1  3  1  5 -3 -1 -1 -5 -5 -5  3  1 -7  7 -1  1 -3 -1  1 -5  5  5 -3  7 
 [26] -1 -5 -1 -3 -3  7 -3 -3 -5  3 -3 -1  5 -1 -3 -7  3  5 -5  5 -1 -5 -1  3  3 
 [51] -1 -9 -5  3  3 -1 -1  5  3  5 -3  1 -1 -7  3 -1 -5 -3 -7 -1  3 -3  9  5  3 
 [76]  1  3 -5  1 -3 -1 -3 -3  3  3 -3 -3 -1 -1  3 -1  1 -9  1  1  1 -3 -1  3  3 

 

We vinden de uitkomsten 7, 7, 7 en 9, dus 4 procent van deze verdeling betreft een uit-

komst van 7 of hoger. Omdat we slechts 100 trekkingen hebben verricht, trekken we hier-

uit nog geen conclusies.  

 

We gaan nu 100.000 trekkingen doen en we zouden dus 100.000 getallen kunnen laten 

genereren en vervolgens nagaan hoe vaak een uitkomst van 7 of meer voorkomt. Maar we 

kunnen ook een histogram laten maken met op de verticale as de relatieve frequenties van 

de uitkomsten. Daartoe maken we eerst weer een vector aan om die 100.000 getallen op te 

slaan. Vervolgens maken we een histogram van die vector waarbij we het aantal staven 

(„breaks‟) aangeven . Met prob=T (T van True) geven we aan dat we op de verticale as 

relatieve frequenties (ofwel kansen) willen zien. We krijgen dan: 

 
> a=c(replicate(100000,sdif(sample(x,replace=F)))) 
> hist(a,breaks=c(-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-
1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),prob=T) 

 

Het histogram ziet er dan als volgt uit: 

 

 
Figuur 2.1 Resultaat van 100.000 permutaties: verschil van de som van de eerste zeven en de som van de 

laatste zeven getallen.  

 

We zien dat deze empirische kansverdeling nagenoeg normaal verdeeld is en gecentreerd 

rond de waarde 0, de waarde die correspondeert met de nulhypothese.Op grond hiervan 

gebruiken we een binnen R beschikbare statistische functie voor de normale verdeling. 

Daartoe moeten we eerst het gemiddelde en de standaarddeviatie van bovenstaande verde-

ling bepalen: 

 



Hoofdstuk 2 – Frequentistische statistiek nader beschouwd 21 

> mean(a) 
[1] -0.00546 
> sd(a) 
[1] 4.306906 
> 1-pnorm(7,mean=-0.00546,sd=4.306906) 
[1] 0.05191482 

 

Hieruit blijkt dat de kans dat we een uitkomst van 7 of hoger vinden, gegeven dat de nul-

hypothese waar is, gelijk is aan iets meer dan 0.05. Wanneer we, zoals gebruikelijk is, een 

significantieniveau van 5% hanteren, komen we tot de conclusie dat onze steekproef geen 

significant resultaat oplevert en dat er onvoldoende grond is om de nulhypothese (“er is 

geen verschil tussen geneesmiddel en placebo”)te verwerpen. Let wel, we weten niet of de 

nulhypothese waar of onwaar is, we hebben alleen onvoldoende bewijs (evidence) om de 

nulhypothese te verwerpen.  

 

Anders geformuleerd: aangenomen dat de nulhypothese waar is, is de steekproefuitkomst 

7 niet extreem genoeg om het verschil met de verwachtingswaarde 0 toe te schrijven aan 

een wezenlijk verschil tussen geneesmiddel- en placebogroep. We houden het erop dat dit 

verschil resulteert uit toevalsvariatie.  

 

We zien dat de frequentistische statistical inference stoelt op de „hoe vaak‟-vraag, dat wil 

zeggen op het principe van de veelvuldige herhaling van de toetsingsprocedure. Om te 

laten zien wat het resultaat is van die veelvuldige herhaling, gebruiken we of een theoreti-

sche kansverdeling, en wel een geëigende steekproefverdeling, of een empirische kans-

verdeling die op simulatie gebaseerd is. 
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In praktijkgericht onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt 
van numerieke data, zoals scores op vragenlijsten of 
andere meetresultaten. Daarnaast is er doorgaans al 

kennis aanwezig bij de onderzoekers, bv. gebaseerd op 
theoretische inzichten of eerder onderzoek. Met behulp 
van een Bayesiaanse statistische analyse kan dan de reeds 
aanwezige kennis gecombineerd worden met de meest 
recente kwantitatieve gegevens, om tot een statistisch 
verantwoorde conclusie te komen.

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de grond-
gedachte, de principes en de basistechnieken van 
Bayesiaanse statistiek. Daarbij gaat het om een informele, 
op concrete voorbeelden berustende, uitleg op elementair 
niveau waarbij zo veel mogelijk een relatie gelegd wordt 
met praktijkgericht onderzoek. 

Na een inleiding in de verschillende benaderingen van het 
kansbegrip in de klassieke (of frequentistische) en de 
Bayesiaanse benadering, worden beide benaderingen 
uitgewerkt. Daarna komt de procedure voor het toetsen 
van een hypothese binnen beide benaderingen aan de orde. 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de rol van Monte 
Carlo-simulaties binnen de Bayesiaanse statistiek. 
Daarbij wordt, net als in de overige hoofdstukken, gebruik 
gemaakt van de programmeertaal R die veel ingebouwde 
statistische functies kent. Dit opensourcepakket is 
kosteloos te downloaden via www.r-project.org.

Het boek gaat uit van basiskennis op het niveau van een 
inleidende cursus statistiek en van enige kennis van 
integraalrekening en matrices. 
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