




Voorbereidend materiaal Wiskundetoernooi 2010:

Forensische Statistiek

Dit jaar is forensische statistiek het thema van de middagwedstrijd Sum
of Us van het Wiskundetoernooi. In dit boekje vind je het voorbereidend
materiaal dat je nodig hebt om met succes aan de middagwedstrijd van het
toernooi deel te nemen.

Tijdens het toernooi werk je samen met je groepje aan het oplossen van een
moord. Je kruipt in de huid van een rechercheteam en gaat op zoek naar
de dader. Je zult zien dat de wiskundige hulpmiddelen in dit voorbereidend
materiaal je bij deze speurtocht goed van pas zullen komen.

Deze pagina’s zijn in eerste instantie bedoeld om goed voor de dag te komen
op het Wiskundetoernooi, waar vooral de eer en de prijzen op het spel staan.
Het voorbereidend materiaal geeft je echter ook een goed beeld van wat je
met wiskunde – in dit geval statistiek en kansrekening – allemaal kunt doen.

De stof in dit boekje wordt verduidelijkt door voorbeelden en opgaven. We
raden je sterk aan de opgaven te maken, want oefening baart kunst, ook
binnen de wiskunde. Opgaven met een sterretje zijn ter extra oefening en
kun je eventueel overslaan. De antwoorden zijn te vinden op de website
www.ru.nl/wiskundetoernooi.

Als je nog vragen hebt over het materiaal, dan kun je contact met ons
opnemen via toernooi@math.ru.nl.
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Pierre de Fermat

Kansrekening: de basis

Kansrekening is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met situa-
ties waarin het toeval een rol speelt. Eén van de uitdagingen hierbij is om
op een wiskundige en consistente manier met dit toeval te rekenen. Toe-
valsprocessen werden voor het eerst wiskundig bestudeerd door Girolamo
Cardano (1501–1576), wiens werk echter pas in de 17de eeuw werd gepu-
bliceerd. In 1654 vond een briefwisseling plaats tussen de wiskundigen
Pierre de Fermat (1601–1665) en Blaise Pascal (1623–1662). Aanleiding
voor deze correspondentie was een gokspel tussen de twee:

Fermat en Pascal zitten in een café in Parijs en besluiten om een eenvoudig
spelletje te spelen, namelijk het opgooien van een zuiver muntje. Als er “kop”
wordt gegooid dan krijgt Fermat een punt en als er “munt” wordt gegooid
dan krijgt Pascal een punt. Degene die als eerste 10 punten heeft behaald,
wint 100 Franse francs. (Ze hebben beide 50 Franse francs ingelegd.) Op het
moment dat Fermat met 8 tegen 7 voorstaat, ontvangt hij een spoedbericht
dat een vriend ziek is. Hierdoor wordt hij gedwongen om het spel vroegtijdig
te beëindigen en bij de stand van 8–7 verlaat Fermat het café. Later vragen
de twee zich in een briefwisseling af hoe ze de 100 Franse francs op een eerlijke
manier moeten verdelen, in de wetenschap dat de stand 8–7 in het voordeel
van Fermat was.

Christiaan
Huygens

Christiaan Huygens (1629–1695) schreef in 1656 Van Rekeningh in Spelen,
het eerste boekje over kansrekening. Twee andere wiskundigen die een
bijdrage hebben geleverd aan de kansrekening waren Carl Friedrich Gauss
(1777–1855) en Pierre-Simon Laplace (1749–1827). Het onderwerp behield
echter eeuwenlang haar associatie met gokken, waarvan men vond dat het
eerder in de kroeg dan op de universiteit thuishoorde. Pas vanaf 1933
wordt de kansrekening als serieus onderdeel van de wiskunde gezien, wan-
neer de Russische wiskundige Andrej Kolmogorov (1903–1987) een boek
publiceert waarin hij in grote algemeenheid regels voor de kansrekening
opstelt. Sindsdien heeft de kansrekening een enorme wiskundige diepgang
bereikt en is zij een zelfstandig onderdeel van de wiskunde geworden.

Blaise Pascal

Maar ook buiten de wiskunde zijn er eindeloos veel toepassingen
van te vinden. Een voorbeeld hiervan is de natuurkunde, waar
toeval een belangrijk onderdeel is van de kwantummechanica.
Ook in de evolutietheorie is sprake van toeval: een soort evolu-
eert via toevallige mutaties en natuurlijke selectie. Een ander
voorbeeld is de forensische statistiek. Men stelt zich daar de
vraag: wat is, gegeven het beschikbare bewijsmateriaal, de kans
dat de verdachte de dader is? Soms is het erg lastig deze vraag
te beantwoorden. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we
eerst kijken naar eenvoudigere situaties, waarin kansen altijd te
berekenen zijn, om daarna op de laatste vraag terug te komen.
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Toevalsexperimenten, uitkomsten, stochasten en gebeurtenissen

In de kansrekening speelt het begrip kansfunctie een centrale rol. Bij een experiment waarin het
toeval een rol speelt, geeft de kansfunctie aan “hoe de kansen verdeeld zijn”. We zullen dit nu
nader specificeren.

Een toevalsexperiment is een experiment dat in nagenoeg dezelfde omstandigheden verschil-
lende uitkomsten kan opleveren. Het opwerpen van een muntstuk is hier een voorbeeld van:
ook al probeer je het muntje op exact dezelfde wijze te gooien, de uitkomst kan verschillen. We
zeggen dan dat de uitkomst van zo’n experiment toevallig is. Bij zo’n toevalsexperiment noemen
we de verzameling van alle mogelijke uitkomsten de uitkomstenruimte. Bij het gooien van
een dobbelsteen is de uitkomst van het experiment het aantal geworpen ogen en de bijbehorende
uitkomstenruimte wordt in dit geval dan ook gegeven door de lijst van getallen 1, 2, 3, 4, 5
en 6. Dit noteren we ook wel als {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Als we twee dobbelstenen werpen dan is het
getallenpaar bestaande uit het aantal geworpen ogen bij de eerste worp en dat bij de tweede
worp de uitkomst. De uitkomstenruimte bestaat dan uit de 6 × 6 = 36 verschillende paren
{(1, 1), (1, 2), . . . , (1, 6), (2, 1), . . . , (2, 6), . . . , (6, 6)}.

Het is handig om zulke situaties te beschrijven met een stochastische variabele of stochast.
Een variabele is in de wiskunde een grootheid die verschillende waarden kan aannemen. In het
geval van een stochast zijn de mogelijke waarden precies de uitkomsten van een toevalsexperi-
ment. Stochasten schrijven we meestal met hoofdletters; als we er veel hebben, dan gebruiken
we daarnaast ook wel volgnummers. Bij het werpen van één dobbelsteen kunnen we bijvoorbeeld
een stochast D introduceren, met mogelijke waarden 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Als we de dobbelsteen
geworpen hebben en de uitkomst is 3, dan schrijven we D = 3. Dit is wiskundig preciezer dan
alleen het getal 3 te noteren.

In het algemeen geven we de waarden van een stochast aan met een kleine letter: de uitkomst van
een stochast V wordt dan v. Bij het werpen met twee dobbelstenen zouden we één stochast in
kunnen voeren die als waarden een getallenpaar aanneemt, bijvoorbeeld (2, 3), maar in dergelijke
situaties is het veel handiger om twee stochasten D1 en D2 in te voeren. Beide stochasten
kunnen weer de getallen 1 tot en met 6 aannemen en een uitkomst als (2, 3) is dan te schrijven
als (D1 = 2,D2 = 3).

Een gebeurtenis is een zeker deel van de uitkomstenruimte van een bepaald kansexperiment.
Bij het gooien van een dobbelsteen (met bijbehorende stochast D) kunnen we hierbij denken aan
“we gooien meer dan 3”, oftewel D > 3, met bijbehorende deelruimte {4, 5, 6}, of aan “we gooien
een even getal”, oftewel D is even, met bijbehorende deelruimte {2, 4, 6}. Maar ook “we gooien 1”,
dus D = 1, is een gebeurtenis, evenals de hele uitkomstenruime {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Een gebeurtenis
is dus een combinatie van één of meerdere van de mogelijke uitkomsten. Bij het gooien van
twee dobbelstenen is het bijvoorbeeld mogelijk om te kijken naar de gebeurtenis “we gooien
twee keer een oneven getal”. Hier is {(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)} de
bijbehorende deelruimte.

Een zeer belangrijk voorbeeld van een gebeurtenis vind je in een situatie met meerdere sto-
chasten, bijvoorbeeld D1 en D2. Je kunt dan een gebeurtenis vormen zonder alle stochasten
te gebruiken. Denk je bij D1 en D2 aan dobbelstenen, dan is bijvoorbeeld D1 = 3, waar-
bij de worp met de eerste dobbelsteen de uitkomst 3 heeft, zo’n gebeurtenis. De uitkomst
van de tweede dobbelsteen laat je dan in het midden. Dit correspondeert met de deelruim-
te {(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)}. Dit werkt evenzo bij meer dobbelstenen, of andere
stochasten.

2



Forensische Statistiek – Voorbereidend materiaal Wiskundetoernooi 2010

Een kans is een manier om de mate van geloof in het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis
uit te drukken in een getal tussen 0 en 1. De kans op een gebeurtenis A noteren we1 als P (A),
waarbij de hoofdletter P afstamt van het Engelse woord voor kans, “probability”. Er geldt dus
dat P (A) een getal tussen 0 en 1 is: 0 ≤ P (A) ≤ 1, bijvoorbeeld P (A) = 0, 141592 of P (A) = 13

37 .
Als het onmogelijk is dat de gebeurtenis A plaatsvindt, dan is de kans hierop 0; als gebeurtenis
A daarentegen met zekerheid plaatsvindt (A is de hele uitkomstenruimte), dan is de kans 1.

Een kansfunctie vat al deze kansen samen: voor een gegeven uitkomstenruimte is een kans-
functie P een voorschrift dat aan ieder deel A van deze ruimte een kans P (A) toekent, en wel op
zo’n manier dat de kans op de hele uitkomstenruimte 1 is en dat de somregel (die op de volgende
pagina wordt uitgelegd) geldt.

Voorbeelden:
(i) Bij het opgooien van een munt zijn er twee mogelijke uitkomsten (kop of munt). De

uitkomstenruimte wordt dus gegeven door {kop, munt}. We kunnen een stochast M
invoeren die deze waarden kan aannemen. Als we aannemen dat de munt zuiver is, dan
hebben beide uitkomsten evenveel kans om gegooid te worden. De kans op de gebeurtenis
“kop” is dus 1

2 , oftewel P (kop) = P (M = kop) = 1
2 . Net zo geldt dat de kans P (munt) =

P (M = munt) = 1
2 .

(ii) De kans op de gebeurtenis “zes gooien”, dus D = 6, bij het gooien met een eerlijke dobbel-
steen is 1

6 , oftewel P (D = 6) = 1
6 . Merk op dat dit ook de kans is op de overige uitkomsten:

P (D = 1) = P (D = 2) = · · · = P (D = 6) = 1
6 .

(iii) De kans dat je met een eerlijke dobbelsteen 1 én 6 gooit is uiteraard 0, want het is onmo-
gelijk dat die gebeurtenis plaats zal vinden. Net zo is de kans 1 dat je met een eerlijke
dobbelsteen een cijfer gooit dat groter is dan 0 en kleiner is dan 7, want we kunnen met
zekerheid zeggen dat je een van de uitkomsten 1, 2, 3, 4, 5 of 6 gooit.

(iv) De levensduur van een kaars kan men beschouwen als de uitkomst van een experiment.
Als we aannemen dat een bepaald type kaars op elk willekeurig tijdstip tussen de 5 en de
10 uur opgebrand kan raken (en niet eerder of later), dan bestaat de uitkomstenruimte uit
alle waarden tussen de 5 en de 10. Een gebeurtenis kan bijvoorbeeld zijn: “de kaars brandt
minimaal 8 uur”.

(v) De uitkomstenruimte van een experiment waarbij de enige uitkomsten “succes” en “mis-
lukking” zijn, wordt gegeven door {succes, mislukking}. Denk bijvoorbeeld aan het nemen
van een strafschop bij voetbal: je schiet raak (succes) of je mist (mislukking). Met een
stochast S en een kans op succes die wordt gegeven door een getal p tussen 0 en 1, krijgen
we dan P (S = succes) = p. De kans op mislukking wordt dan P (S = mislukking) =
1− P (S = succes) = 1− p. We zullen later toelichten waarom dit laatste geldt.

Opgaven:
1. Leon gooit twee zuivere muntjes op. Geef de uitkomstenruimte, bijbehorende stochasten

en de tabel van de kansfunctie van dit toevalsexperiment.

*2. Frank heeft een grote zak met knikkers gekocht. In de zak zitten 56 knikkers. Een kwart van deze
56 knikkers is rood, 3

8 deel is wit, 2
7 deel is blauw en de overige knikkers zijn oranje. Wat is de

kans dat hij een oranje knikker trekt als hij willekeurig een knikker uit de zak pakt?
1Om het verschil tussen gebeurtenissen en stochasten te verduidelijken, schrijven we gebeurtenissen met een

cursieve letter en stochasten met een dikgedrukte letter.
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Het combineren van gebeurtenissen

De kans op het optreden van gebeurtenis A of gebeurtenis B wordt genoteerd als P (A ∨ B),
oftewel P (A of B). Als gebeurtenis A en gebeurtenis B beide optreden, dan noteren we dat als
P (A ∧B) of P (A, B), oftewel P (A en B).

Twee gebeurtenissen A en B zijn disjunct, dat wil zeggen: ze sluiten elkaar uit, als ze niet beide
tegelijk plaats kunnen vinden. In dat geval geldt voor iedere kansfunctie P de somregel:

P (A ∨B) = P (A) + P (B). (1a)

Twee disjuncte gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld “een even getal gooien” en “3 gooien” met een
dobbelsteen: als je een even getal gooit, dan heb je geen drie gegooid, en omgekeerd.

Als twee gebeurtenissen A en B niet disjunct zijn, dan geldt:

P (A ∨B) = P (A) + P (B)− P (A ∧B). (1b)

A

A ∧B

B

Waarom dit geldt volgt intuïtief uit een plaatje (zie hiernaast); het
deel A ∧ B wordt namelijk dubbel geteld en dus moet het er nog
een keer worden afgehaald. Als we met een dobbelsteen rollen, A de
gebeurtenis “een even getal gooien” is, en B de gebeurtenis “minder
dan 3 gooien”, dan geldt bijvoorbeeld:

P (A ∨B) = P (A) + P (B)− P (A ∧B) =
3
6

+
2
6
− 1

6
=

4
6

=
2
3
.

De gebeurtenissen A en B zijn hier niet disjunct, want 2 is een even getal dat kleiner is dan 3.

Het al dan niet disjunct zijn van gebeurtenissen hangt niet af van de kans op die gebeurtenissen.
Het hangt wel van de kansfunctie P af of de kansen op twee gebeurtenissen A en B invloed op
elkaar hebben. We zeggen dat twee gebeurtenissen A en B onafhankelijk van elkaar zijn als
de productregel geldt:

P (A ∧B) = P (A) · P (B). (2)

Twee gebeurtenissen die niet onderling onafhankelijk zijn heten afhankelijk. In dit geval mogen
we (2) dus niet gebruiken!

Hiervoor hebben we de formules (1a), (1b) en (2) gegeven voor het geval we te maken hebben
met twee gebeurtenissen A en B. We kunnen deze formules echter ook opstellen voor toevals-
experimenten met meer dan twee gebeurtenissen, zeg n gebeurtenissen.

De somregel luidt in dit geval:

P (A1∨A2∨· · ·∨An) = P (A1)+P (A2)+· · ·+P (An) waarbij A1, A2, . . . , An alle disjunct zijn.

Met “alle disjunct zijn” wordt bedoeld: iedere combinatie van twee van deze gebeurtenissen moet
disjunct zijn. Dit heet ook wel paarsgewijs disjunct. De productregel wordt:

P (A1∧A2∧· · ·∧An) = P (A1)·P (A2) · · ·P (An) waarbij A1, A2, . . . , An alle onafhankelijk zijn.

Formule (1b) is iets lastiger om op papier te zetten als er meerdere gebeurtenissen in het spel
zijn. Het is echter vrij eenvoudig om een formule af te leiden als de situatie in een plaatje, zoals
hiervoor, geschetst wordt. Uit deze schets zal dan duidelijk worden welke gebiedjes “dubbel
worden geteld” en dus nog van de som moeten worden afgetrokken (of zelfs weer erbij worden
opgeteld).

4



Forensische Statistiek – Voorbereidend materiaal Wiskundetoernooi 2010

Voorbeelden:

(vi) In voorbeeld (i) zagen we dat bij het werpen van een zuivere munt geldt P (kop) = 1
2 .

Als we twee zuivere munten (met bijbehorende stochasten M1 en M2) opgooien, dan is
de kans dat we tweemaal “kop” gooien 1

4 , want de twee munten zijn onafhankelijk en dus
mogen we de afzonderlijke kansen vermenigvuldigen:

P (M1 = kop ∧M2 = kop) = P (M1 = kop) · P (M2 = kop) =
1
2
· 1

2
=

1
4
.

(vii) Als we een zuivere munt opgooien en we tevens met een eerlijke dobbelsteen rollen, dan
zijn de gebeurtenissen “kop gooien” en “zes gooien” onafhankelijk. In een notatie met
stochasten M en D geldt dus:

P (M = kop ∧D = zes) = P (M = kop) · P (D = zes) =
1
2
· 1

6
=

1
12

.

(viii) We vragen ons af wat de kans is dat we met een eerlijke dobbelsteen 1 of 2 gooien: wat
is P (D = 1 ∨D = 2)? Omdat het hier gaat om twee gebeurtenissen die elkaar uitsluiten,
mogen we de afzonderlijke kansen P (D = 1) en P (D = 2) optellen. Formule (1a) geeft nu:

P (D = 1 ∨D = 2) = P (D = 1) + P (D = 2) =
1
6

+
1
6

=
1
3
.

(ix) Een voorbeeld van afhankelijke gebeurtenissen is het volgende. Je gooit met twee dobbel-
stenen en kijkt naar de gebeurtenis “met de eerste dobbelsteen 1 gooien”, die we gebeurtenis
A noemen, en naar de gebeurtenis “de som van het aantal ogen is 8”, die we gebeurtenis
B noemen. In dit geval is P (A ∧ B) = 0, want als je met de eerste dobbelsteen 1 gooit,
kun je niet meer in totaal 8 krijgen. Maar P (A) · P (B) = 1

6 ·
5
36 6= 0.

(x) We nemen een pak kaarten, bestaande uit 52 verschillende kaarten (zonder jokers dus),
en we trekken er willekeurig één kaart uit. Wat is de kans op een klaveren kaart of een
“plaatje” (boer, vrouw, heer of aas)? Oftewel, wat is P (klaveren kaart ∨ plaatje)? Merk
op dat we nu niet zomaar de afzonderlijke kansen P (klaveren kaart) en P (plaatje) mogen
optellen om tot het antwoord te komen, want de twee gebeurtenissen sluiten elkaar in
dit geval niet uit! (De klaveren koning hoort bijvoorbeeld bij beide gebeurtenissen.) Dus
passen we formule (1b) toe:

P (klaveren kaart ∨ plaatje) = P (klaveren kaart) + P (plaatje)− P (klaveren kaart ∧ plaatje)

=
13
52

+
16
52
− 4

52
=

25
52

.

Formule (1a) is een speciaal geval van formule (1b), met als enige verschil dat in dit geval geldt
P (A∧B) = 0. Als we bijvoorbeeld terugkijken naar voorbeeld (viii), dan konden we ook formule
(1b) toepassen:

P (D = 1 ∨D = 2) = P (D = 1) + P (D = 2)− P (D = 1 ∧D = 2).

Omdat we echter maar met één dobbelsteen gooien, kan het natuurlijk nooit voorkomen dat we
én 1, én 2 gooien met slechts één worp. Daarom geldt P (D = 1∧D = 2) = 0 en dus kunnen we
formule (1b) in geval van disjuncte gebeurtenissen reduceren tot formule (1a).
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Zoals gezegd ligt de kans P (A) op het plaatsvinden van gebeurtenis A tussen 0 en 1. We kunnen
ook werken met de gebeurtenis niet-A, die we noteren als A. Deze gebeurtenis vindt altijd plaats
als A niet plaatsvindt. Als A wel plaatsvindt, dan vindt A niet plaats. Het is dus zo dat precies
één van de gebeurtenissen A en A plaatsvindt: de gebeurtenissen zijn disjunct. We mogen om
die reden formule (1a) gebruiken, wat betekent dat

P (A ∨A) = P (A) + P (A).

Omdat P (A ∨A) = 1 volgt nu dat P (A) + P (A) = 1 en dat betekent weer dat

P (A) = 1− P (A). (3)

Voorbeelden:

(xi) De kans dat je met drie eerlijke dobbelstenen minimaal één zes gooit, is:

P (D1 = 6 ∨D2 = 6 ∨D3 = 6) = 1− P (D1 6= 6 ∧D2 6= 6 ∧D3 6= 6)
= 1− P (D1 6= 6) · P (D2 6= 6) · P (D3 6= 6)

= 1−
(

5
6

)3

= 1− 125
216

=
91
216

.

(xii) De kans dat er, in een groep van 6 personen, minimaal twee personen op dezelfde dag jarig
zijn, is hetzelfde als 1 min de kans dat alle personen op een verschillende dag jarig zijn:

P (minimaal twee van zes personen tegelijk jarig)

= 1− P (alle zes personen op een andere dag jarig)

= 1−
(

365
365
· 364

365
· 363

365
· 362

365
· 361

365
· 360

365

)
≈ 0, 0405.

Met iets meer rekenwerk kun je ook achterhalen dat de kans dat minstens twee mensen uit
een groep van 23 mensen op dezelfde dag jarig zijn, groter is dan 0,5! Dit wordt wel de
verjaardagenparadox genoemd, omdat veel mensen verwachten dat deze kans veel kleiner
is.

(xiii) Het volgende voorbeeld komt in verschillende gedaantes voortdurend terug in de kansre-
kening. Je hebt een vaas met K ballen in twee kleuren, zeg zwart en wit. Gegeven dat k
van de K ballen wit zijn, hoe groot is de kans PN (n) dat je bij N keer trekken met te-
rugleggen precies n witte ballen trekt? Onder de aanname dat de verschillende trekkingen
onafhankelijk zijn, is het antwoord:

PN (n) =
(

N

n

)
pn(1− p)N−n,

met p = k
K (de kans op een witte bal bij iedere trekking) en(

N

n

)
=

N !
n!(N − n)!

,
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waar n! (spreek uit: n-faculteit) gegeven wordt door n! = n · (n − 1) · (n − 2) · · · 3 · 2 · 1.
Stel namelijk dat je bij n vast gekozen trekkingen een witte bal trekt, en dus bij de overige
N − n trekkingen een zwarte. Omdat de trekkingen onafhankelijk zijn, is de kans daarop
pn(1 − p)N−n. Om PN (n) te krijgen moet je deze kans vermenigvuldigen met het aantal
manieren waarop je n trekkingen kunt kiezen uit een totaal van N . Dat aantal is precies(
N
n

)
(spreek uit: N boven n), dat je kunt berekenen met de formule op de vorige pagina.

Opgaven:

3. Saskia gooit met een gewone, eerlijke dobbelsteen en met een viervlakdobbelsteen. Met
de viervlakdobbelsteen kun je met gelijke kans 1, 2, 3 of 4 gooien. Bereken de kans op de
volgende gebeurtenissen:

a. De som van de ogen is meer dan 8.

b. De som van de ogen is hoogstens 8.

c. Het verschil van de ogen is precies 3.

4. Bas gooit achtereenvolgens drie keer met hetzelfde zuivere muntje. Wat is de kans dat hij,
in willekeurige volgorde, tweemaal “kop” gooit en eenmaal “munt”?

*5. Tessa heeft een pak met 52 verschillende kaarten (zonder jokers dus). Ze pakt één kaart uit de
stapel en vraagt zich af wat de kans is dat zij geen 9, vrouw (V) of harten (♥) pakt. Kun jij dit
voor haar uitrekenen?

*6. Welke van de volgende twee kansen is groter: de kans dat je met een eerlijke dobbelsteen binnen
vier keer een 6 gooit of de kans dat je met twee eerlijke dobbelstenen binnen 24 keer “dubbel 6”
(twee zessen) gooit?

7. Stel formule (1b) op voor drie gebeurtenissen in plaats van twee.

*8. Los het probleem van Fermat en Pascal, uit de anekdote aan het begin van dit hoofdstuk, op: hoe
moeten zij de 100 Franse francs op een eerlijke manier verdelen?
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Voorwaardelijke kansen en Bayesiaanse kansrekening

Stel dat we over twee dobbelstenen beschikken: één dobbelsteen is eerlijk en de ander is vervalst.
De oneerlijke dobbelsteen D2 heeft kansen P (D2 = 1) = P (D2 = 2) = · · · = P (D2 = 5) = 1

10
en P (D2 = 6) = 1

2 . Iemand kiest een van deze twee dobbelstenen uit en werpt daar 60 keer mee.
Het resultaat is dat er 24 keer zes is gegooid. Wat is de kans dat er met de vervalste dobbelsteen
gegooid is?

Een andere situatie: we hebben 11 vazen voor ons staan. De vazen zijn genummerd 0, 1, . . .,
10 en elke vaas bevat 10 ballen. Voor alle vazen geldt dat van de 10 ballen in vaas k er k wit
zijn en 10− k zwart, dus in vaas 3 zitten 3 witte ballen (en 7 zwarte). Iemand anders kiest nu
uit deze 11 vazen een vaste vaas en pakt hieruit N ballen, die één voor één met teruglegging
zijn getrokken. Dit betekent dat deze persoon eerst een bal uit de door hem gekozen vaas pakt
en deze vervolgens weer teruglegt. Dan pakt hij een tweede bal uit diezelfde vaas en legt die
weer terug, etc. (Merk op dat de kansen op het trekken van witte ballen hierdoor anders zijn
dan wanneer de getrokken ballen niet worden teruggelegd!) Er wordt ons verteld dat van de N
getrokken ballen er n wit zijn. Wat is de kans dat de trekking uit vaas k was?

Bovenstaande situaties zijn duidelijk andere problemen dan we tot nu toe bekeken hebben. In
dit geval willen we bij een gegeven uitkomst een nog onbekende kansfunctie bepalen. Deze
vorm van kansrekening, waarvan de Engelse dominee Thomas Bayes (1702–1761) de grondlegger
was, wordt ook wel de inverse kansrekening genoemd. In de forensische statistiek komt
deze kansrekening vaak om de hoek kijken. Vandaar dat dit hoofdstuk aan deze “Bayesiaanse
kansrekening” is gewijd.

De moord op het eiland

Een klassiek voorbeeld van inverse kansrekening in de forensische statistiek is het volgende. Op
een eiland is een moord begaan en op het lijk wordt een DNA-spoor aangetroffen. Dit spoor
bevat een eigenschap die we Υ noemen en die van de dader afkomstig moet zijn, want het DNA-
profiel van het slachtoffer bevat de eigenschap Υ niet. Er wonen, afgezien van het lijk en de
dader, N mensen op het eiland. (Er zijn dus N + 1 verdachten.) De kans dat een willekeurig
persoon de eigenschap Υ heeft is p. (Deze kans is in de praktijk klein, bijvoorbeeld p = 0, 01.)
De eerste de beste verdachte blijkt deze eigenschap Υ te hebben. De vraag rijst nu hoe groot
de kans is dat de verdachte de dader is. Dit is een probleem uit de inverse kansrekening, omdat
we voor alle eilandbewoners de kans dat ze de dader zijn willen bepalen (en dus in het bijzonder
voor de verdachte).

Eerder schreven we dat een kans een manier is om de mate van geloof in het plaatsvinden
van een bepaalde gebeurtenis uit te drukken. Deze “mate van geloof” kan subjectief zijn, met
andere woorden, verschillende personen kunnen verschillende kansen aan dezelfde gebeurtenis
toekennen. Dit komt omdat zij soms andere aannamen over gebeurtenissen doen en over andere
voorkennis kunnen beschikken (denk aan de mogelijke wetenschap dat een dobbelsteen vals is,
of dat een bepaalde keeper is omgekocht). Dikwijls is iedereen het echter eens over de aannamen
(bijvoorbeeld: de dobbelsteen of de wedstrijd is eerlijk) en beschikt bovendien over dezelfde
voorkennis (bijvoorbeeld hoe de teams in het verleden hebben gespeeld). In dat geval krijgt
de mate van geloof een objectief karakter, zodat toegekende kansen niet meer van personen
afhangen.

In de forensische statistiek treedt deze “objectieve” situatie juist niet op: de verdachte weet of
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hij de dader is, maar justitie weet dat (nog) niet! De mate van geloof die de dader en justitie
hebben in de gebeurtenis H: “de verdachte is de dader” is dan ook verschillend: de verdachte
kent kans 1 toe aan H als hij het gedaan heeft, maar justitie werkt met een kans tussen 0 en 1.

In ons geval wordt het verschil tussen de kansen die justitie en de verdachte aan H toekennen,
veroorzaakt door een verschil in voorkennis. De voorkennis die justitie heeft, is het bewijsma-
teriaal en dat zullen we in het algemeen E (van het Engelse woord “evidence”) noemen. De
gebeurtenis “de verdachte is de dader” zullen we met de letter H blijven noteren. De kans dat
de verdachte de dader is op grond van het beschikbare bewijsmateriaal schrijven we dus als
P (H | E). Zo’n kans noemen we ook wel een voorwaardelijke kans.

In het algemeen wordt een voorwaardelijke kans genoteerd als P (A | B), waar A en B gebeur-
tenissen zijn. Je spreekt dit uit als “de kans op A gegeven B”. De voorwaardelijke kans dat een
gebeurtenis A plaatsvindt, gegeven dat een andere gebeurtenis B plaatsgevonden heeft, is gelijk
aan

P (A | B) =
P (A ∧B)

P (B)
, als P (B) > 0. (4)

Als P (B) = 0, dan heeft het geen zin te spreken over de kans P (A | B).

Als de gebeurtenissen A en B onafhankelijk zijn, verwacht je dat het plaatsvinden van B geen
invloed heeft op de kans op A, met andere woorden, dat P (A | B) = P (A). Dit is inderdaad het
geval: als A en B onafhankelijk zijn, is P (A ∧ B) volgens formule (2) gelijk aan P (A) · P (B),
terwijl P (A ∧ B) volgens (4) gelijk is aan P (A | B) · P (B). Dit kan (met P (B) > 0) alleen als
P (A | B) = P (A). Merk ook op dat geldt: P (A | A) = P (A∧A)

P (A) = P (A)
P (A) = 1.

We geven nog twee formules die voor elke gebeurtenis A gelden. De eerste luidt als volgt:

P (A) = P (A ∧B) + P (A ∧B) (5)

Elke uitkomst, die onderdeel is van de gebeurtenis A, is óf onderdeel van gebeurtenis B, óf
onderdeel van gebeurtenis B, want andere mogelijkheden zijn er niet. Omdat B en B disjunct
zijn, komt elke uitkomst die bevat is in de gebeurtenis A, dus voor in de uitdrukking A ∧ B óf
A ∧ B en ook precies één keer. En daarom is formule (5) correct. De veralgemenisering van
formule (5) luidt:

P (A) = P (A ∧B1) + P (A ∧B2) + · · ·+ P (A ∧Bn)

in het geval dat P (B1)+P (B2)+· · ·+P (Bn) = 1 en B1, B2, . . . , Bn allemaal paarsgewijs disjunct
zijn (dus dat iedere combinatie van twee van deze gebeurtenissen disjunct is).

De tweede formule die voor elke gebeurtenis A geldt, volgt uit een combinatie van (4) en (5):

P (A) = P (A | B) · P (B) + P (A | B) · P (B) (6a)

Als we meerdere gebeurtenissen B1, B2 . . . , Bn hebben die allemaal paarsgewijs disjunct zijn en
waarvoor geldt dat P (B1) + P (B2) + · · ·+ P (Bn) = 1, dan geldt de algemenere formule

P (A) = P (A | B1) · P (B1) + P (A | B2) · P (B2) + · · ·+ P (A | Bn) · P (Bn) (6b)

Deze gelijkheid volgt uit het feit dat

P (A | B) · P (B) + P (A | B) · P (B) = P (A ∧B) + P (A ∧B).
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(Hierbij hebben we tweemaal formule (4) gebruikt.) De laatste stap volgt nu uit formule (5).

Ten slotte geldt, als P (A) > 0 en P (B) > 0, de zogenaamde regel van Bayes:

P (A | B) = P (B | A) · P (A)
P (B)

. (7)

Voorbeeld:

(xiv) Als A de gebeurtenis “één gooien met een dobbelsteen” is, en B de gebeurtenis “een oneven
aantal ogen gooien”, dan is P (B) = 1

2 en P (A ∧ B) = 1
6 . Met formule (4) volgt nu dat

P (A | B) = 1
6/1

2 = 1
3 .

Opgaven:

9. In de tekst hiervoor staat de regel van Bayes genoemd. In deze opgave ga je zelf laten zien
dat die regel klopt voor alle gebeurtenissen A en B. Doe dit door te laten zien dat geldt:

P (A | B) · P (B) = P (B | A) · P (A).

10. Toon aan dat de volgende bewering klopt:
Als de gebeurtenissen A en B onafhankelijk zijn, dan volgt P (A | B) = P (A).

11. Tim trekt een willekeurige kaart uit een uit 52 verschillende kaarten bestaand pak kaarten.
Gegeven zijn de volgende gebeurtenissen:

• A: “de getrokken kaart is een 10 of een plaatje”
• B: “de getrokken kaart is een schoppen kaart”

Bereken, met behulp van formule (4), de kans P (A ∧B).

Een kans toekennen aan de verdachte

We gaan terug naar de moord op het eiland. Het doel is om de kans P (H | E) te bepalen
dat de verdachte, die volgens het bewijsmateriaal E de voor de misdaad relevante eigenschap
Υ heeft, ook de dader is. (Zoals we later zullen uitleggen bestaat E in feite uit twee delen
bewijsmateriaal, namelijk E1: de verdachte draagt eigenschap Υ, en E2: het spoor Υ wordt op
het lijk aangetroffen. Hierbij nemen we aan dat er geen fouten worden gemaakt bij het bepalen
van de eigenschap Υ, zowel bij de verdachte als op het lijk.) We hebben al de volgende gegevens:

• P (H) is de kans op H (verdachte is dader) zonder het bewijsmateriaal in acht te nemen. We
nemen aan dat alle N +1 eilandbewoners in deze situatie in gelijke mate onder verdenking
staan. De verdachte is ook een eilandbewoner, zodat geldt: P (H) = 1

N+1 .

• P (H) = 1−P (H) = 1− 1
N+1 = N+1

N+1 −
1

N+1 = N
N+1 . Hier staat H, zoals gebruikelijk, voor

niet-H, dat wil zeggen, de verdachte is niet de dader.

• P (E | H) is de kans op E gegeven H, dat wil zeggen, de kans op het bewijsmateriaal,
gegeven dat de verdachte de dader is. We nemen aan dat deze kans 1 is, want als gegeven
is dat de verdachte (die eigenschap Υ heeft) de dader is, dan laat deze persoon zeker
eigenschap Υ op het lijk achter. Dus: P (E | H) = 1.
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• P (E | H) is de kans op E gegeven H. In deze situatie betekent H weer dat een van de
overige N eilandbewoners de dader is. Als deze bewoner de eigenschap Υ heeft, dan wordt
deze met zekerheid op het lijk aangetroffen (net als in de vorige stap). De kans op Υ is p,
en daarmee is ook P (E | H) = p.

Nu kunnen we de kans P (H | E) berekenen. (Als we bij een stap een bepaalde formule gebruiken
dan zetten we het nummer daarvan boven het gelijkheidsteken.)

P (H | E)
(7)
=

P (E | H) · P (H)
P (E)

(6a)
=

P (E | H) · P (H)
P (E | H) · P (H) + P (E | H) · P (H)

(8)

=
1

1 + P (E|H)·P (H)
P (E|H)·P (H)

=
1

1 + (p · N
N+1)/(1 · 1

N+1)

=
1

1 + N · p
.

En dus geldt voor de moord op het eiland dat de kans dat de verdachte ook daadwerkelijk de
dader is, gegeven het bewijsmateriaal met eigenschap Υ, gelijk is aan 1

1+N ·p .

Opgaven:

12. Bereken de kans P (H | E) voor de moord op het eiland wanneer er — het lijk niet
meegerekend — 101 eilandbewoners zijn en p = 0, 01.

13. Tom doet een medische test, waarbij getest wordt of hij een bepaalde ziekte heeft. Als
gebeurtenis H nemen we “Tom heeft de ziekte”. Als bewijsmateriaal E nemen we dat de
test positief uitvalt (dat wil zeggen: de ziekte is geconstateerd bij de test). Bepaal de kans
P (H | E) uit de volgende informatie:

• De ziekte komt bij 1 op de 1000 mensen voor;

• De kans dat een gezond persoon per ongeluk positief test is 0,01;

• De kans dat een persoon met de ziekte per ongeluk negatief test is 0,05.

Hint: je kunt hiervoor formule (8) gebruiken.

De lijst van mogelijke daders individueel bekeken

Tot nu toe hebben we ons steeds gericht op slechts twee gebeurtenissen, H (“verdachte is de
dader”) en H (“iemand anders is de dader”), die elkaar uitsluiten en samen alle mogelijkheden
geven, oftewel P (H) + P (H) = 1. Het kan ook voorkomen dat we meer dan twee gebeurte-
nissen moeten beschouwen, bijvoorbeeld n gebeurtenissen H1, H2, . . . ,Hn, die elkaar wederzijds
uitsluiten en samen alle mogelijkheden geven. Vergeleken met het voorgaande kun je denken
aan het geval H1 = H, terwijl H verder is uitgesplitst als H = H2 ∨ · · · ∨Hn. Hierbij zijn alle
gebeurtenissen H1 tot en met Hn disjunct, zodat P (Hi ∧Hj) = 0 voor alle Hi en Hj met i 6= j,
en geldt P (H1) +P (H2) + · · ·+P (Hn) = 1. In de taal van stochasten is hier dus sprake van een
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variabele H die de waarden 1 tot en met n aan kan nemen, en is de gebeurtenis Hi hetzelfde als
H = i. In een forensische context kun je denken aan een lijst met n verdachten, bijvoorbeeld de
eilandbewoners (met n = N + 1), en is Hi de gebeurtenis dat verdachte nummer i de dader is.
De aanname dat H1 tot en met Hn disjunct zijn, drukt dan uit dat er maar één dader is.

Het doel is dan om voor alle i de voorwaardelijke kans P (Hi | E) te bepalen (waarbij Hi dus de
gebeurtenis “verdachte i is de dader” is). We geven aan hoe dit gebeurt in het concrete geval
i = 1 en n = 4, waaruit je zelf makkelijk kunt afleiden hoe de algemene formule eruit ziet (zie
ook formule (10) op de volgende bladzijde):

P (H1 | E)
(4)
=

P (H1 ∧ E)
P (E)

(5)
=

P (H1 ∧ E)
P (H1 ∧ E) + P (H2 ∧ E) + P (H3 ∧ E) + P (H4 ∧ E)

=
1

1 + P (H2∧E)
P (H1∧E) + P (H3∧E)

P (H1∧E) + P (H4∧E)
P (H1∧E)

(4)
=

1

1 + P (H2)·P (E|H2)
P (H1)·P (E|H1) + P (H3)·P (E|H3)

P (H1)·P (E|H1) + P (H4)·P (E|H4)
P (H1)·P (E|H1)

.

En dus krijgen we de formule:

P (H1 | E) =
1

1 + w2 ·R2 + w3 ·R3 + w4 ·R4
=

1
1 + r2 + r3 + r4

, (9)

waarbij voor alle i van 1 tot en met n = 4 geldt:

wi =
P (Hi)
P (H1)

en Ri =
P (E | Hi)
P (E | H1)

en ri = wi ·Ri =
P (E ∧Hi)
P (E ∧H1)

=
P (E,Hi)
P (E,H1)

.

De uitdrukking Ri = P (E|Hi)
P (E|H1) noemen we de likelihood ratio (van verdachte i ten opzichte van

verdachte 1) en de uitdrukking wi = P (Hi)
P (H1) heet de prior (idem dito).

In het bijzonder geldt w1 = R1 = r1 = 1, zodat de 1 in de twee noemers van (9) in feite gelijk
is aan w1 · R1 respectievelijk r1. Als P (H1) = 0 dan geldt (9) niet, omdat je dan door 0 deelt.
Maar als P (H1) = 0, dan is P (H1 | E) = 0 en zijn we klaar: verdachte nummer 1 is dan met
zekerheid niet de dader.

Opgave:

14. In deze opgave beschouwen we wederom een moord op een eiland, alleen wonen er dit keer
— het lijk niet meegerekend — slechts vier personen op het eiland: persoon 1, persoon 2,
persoon 3 en persoon 4. Personen 1 en 2 zijn vrouwen en personen 3 en 4 zijn mannen.
Voor alle personen i geldt dat Hi de gebeurtenis is dat persoon i de dader is. Bijvoorbeeld:
P (H3) = P (persoon 3 is dader).
Neem aan dat het twee keer zo waarschijnlijk is dat een man de moord heeft gepleegd dan
een vrouw en dat P (H1) = P (H2) en P (H3) = P (H4). Neem verder aan dat als een man
de moord gepleegd heeft, het bewijsmateriaal daar met zekerheid mee overeenkomt. Als
daarentegen een vrouw de moord gepleegd heeft, dan is de kans dat het bewijsmateriaal
overeenkomt gelijk aan 1

2 .
Persoon 4 wordt als hoofdverdachte gezien, bijvoorbeeld op grond van zijn criminele ver-
leden. Bepaal de kans P (H4 | E), waarbij E het gevonden bewijsmateriaal is.
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Meerdere bewijsmaterialen

Eind jaren 80 werd de techniek van DNA-identificatie ingevoerd in de forensische wereld. Sinds-
dien is deze methode niet meer weg te denken uit de opsporingspraktijk; er staat bijna dagelijks
iets over in de krant. Twee belangrijke toepassingen zijn daderidentificatie en slachtoffer-
identificatie. Dit zijn heel verschillende situaties, maar de onderliggende wiskunde is in beide
gevallen precies hetzelfde. Daderidentificatie gebeurt aan de hand van een spoor (niet nood-
zakelijk gevonden op een lijk), maar bij slachtofferidentificatie is het spoor het slachtoffer zelf.
Wat ook mogelijk is, is het vinden van sporen op bijvoorbeeld de kleren van de dader. Deze
sporen worden vervolgens vergeleken met het slachtoffer. Bij daderidentificatie is het zo dat als
dit spoor niet van het lijk zelf is, men vaak kan concluderen dat het afkomstig moet zijn van de
dader. Ook in onderstaande tekst zullen we dit aannemen. Vervolgens gaat men op zoek naar
de dader en vindt een verdachte v. Bij slachtofferidentificatie vergelijkt men het DNA-spoor met
dat van één of meer vermisten. De gebeurtenis Hv en de bewijsmaterialen Ev en E krijgen nu
de volgende betekenis:

• Bij daderidentificatie is Hv de gebeurtenis “verdachte is dader”;
bij slachtofferidentificatie is Hv de gebeurtenis “vermiste is slachtoffer”.

• Ev is het DNA-profiel van persoon v (dat wil zeggen de verdachte of de vermiste).

• E is het DNA-profiel van het spoor op het lijk. Dit DNA-profiel kan eventueel uit meer-
dere bewijsstukken, zoals een haar en een druppel bloed, bestaan. Als het DNA-profiel
bijvoorbeeld uit twee delen bestaat dan noteren we E = (E1, E2).

Het gaat nu om het uitrekenen van de kans P (Hv | E,Ev), met andere woorden, de kans dat de
verdachte de dader is of dat de vermiste het slachtoffer is, gegeven de bewijsmaterialen E en Ev.
Net als bij de eilandmoord is er een speciale verdachte (vermiste) v en hebben we te maken met
N mogelijke andere verdachten (vermisten), zodat n = N + 1. Voor alle i van 1 tot en met n is
Hi de gebeurtenis “individu i is de dader (slachtoffer)” en we nemen aan dat precies één van de
gebeurtenissen Hi waar is. De dader (vermiste) zit dus in de groep van N individuen. Zonder
een dergelijke lijst van mogelijke andere verdachten (vermisten), is de kans P (Hv | E,Ev) niet
uit te rekenen. Dit ziet men vaak over het hoofd. (Een veelgemaakte fout – meestal in het
nadeel van de hoofdverdachte v – is bijvoorbeeld de zogeheten prosecutor’s fallacy, waarbij de
kans P (Hv | E) gelijk wordt genomen aan P (E | Hv).) Het is handig om de index i de waarden
v en 1 tot en met N aan te laten nemen. Formule (9) luidt dan in haar meest algemene vorm:

P (Hv | E,Ev) =
1

1 + w1(Ev) ·R1(E | Ev) + w2(Ev) ·R2(E | Ev) + · · ·+ wN (Ev) ·RN (E | Ev)
,

(10)

waarbij voor alle i van 1 tot en met N geldt

wi(Ev) =
P (Hi | Ev)
P (Hv | Ev)

en Ri(E | Ev) =
P (E | Hi, Ev)
P (E | Hv, Ev)

.

Als het bewijsmateriaal E uit twee delen bestaat, dan gelden voor alle i van 1 tot en met n de
formules

Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev) ·Ri(E2 | E1, Ev) (11)
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en

wi(E1, Ev) = wi(Ev) ·Ri(E1 | Ev). (12)

(Dat deze formules juist zijn, zul je zelf aantonen in opgave 15.)

Formule (11) heeft twee belangrijke speciale gevallen:

• Onafhankelijk bewijsmateriaal: E1 en E2 zijn onafhankelijk, als Hi (voor alle i van 1
tot en met n én voor v) en Ev gegeven zijn. E1 beïnvloedt de kans op E2 dan dus niet.
Dit betekent dat P (E2 | E1, Hi, Ev) = P (E2 | Hi, Ev), zodat formule (11) kan worden
vereenvoudigd tot

Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev) ·Ri(E2 | Ev). (13a)

Een soortgelijke formule geldt ook voor meer dan twee stukken bewijsmateriaal. Als we
k stukken bewijsmateriaal hebben, dat wil zeggen E = (E1, E2, . . . , Ek), en alle stukken
zijn onafhankelijk van elkaar, gegeven Hi en Ev, dan geldt:

Ri(E | Ev) = Ri(E1, E2, . . . , Ek | Ev) = Ri(E1 | Ev) ·Ri(E2 | Ev) · · ·Ri(Ek | Ev).

Dit is het geval bij DNA-identificatie, tenminste, wanneer de verschillende stukken DNA
van verschillende chromosomen worden genomen.

• Equivalent bewijsmateriaal: E2 voegt niets toe aan E1, oftewel: P (E2 | E1, Hi, Ev) =
1, want als E2 niets toevoegt aan E1 en E1 is al bekend, dan kunnen we met zekerheid
zeggen dat gebeurtenis E2 heeft plaatsgevonden. In dat geval wordt formule (11) als volgt:

Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev). (13b)

Deze situatie treedt soms op bij getuigenverklaringen, wanneer bijvoorbeeld iedereen het-
zelfde heeft gezien.

Bij DNA-identificatie is het redelijk om aan te nemen dat wi(Ev) = 1. Als het DNA-spoor op
het lijk namelijk nog niet bekend/gevonden is, dan is iedere persoon op de lijst in principe even
verdacht; de “verdachte” v is in dit geval dus net zo verdacht als de andere N individuen. Stel
bovendien dat N = 1, zodat er twee verdachten (vermisten) zijn, en dus H1 = HN = Hv. Dan
luidt (10) simpelweg:

P (Hv | E,Ev) =
1

1 + R1(E | Ev)
, (14)

met

R1(E | Ev) =
P (E | H1, Ev)
P (E | Hv, Ev)

.

Opgave:
15. Neem in deze opgave aan dat E = (E1, E2). Laat zien, met behulp van de formules (4) en

(10), dat

Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev) ·Ri(E2 | E1, Ev)

en

wi(E1, Ev) = wi(Ev) ·Ri(E1 | Ev).

14
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Overzicht formules

(1a) P (A ∨B) = P (A) + P (B) als A en B disjunct zijn.

(1b) P (A ∨B) = P (A) + P (B)− P (A ∧B) voor alle A en B.

(2) P (A ∧B) = P (A) · P (B) als A en B onafhankelijk zijn.

(3) P (A) = 1− P (A) voor alle A.

(4) P (A | B) = P (A∧B)
P (B) als P (B) > 0.

(5) P (A) = P (A ∧B) + P (A ∧B) voor alle A en B.

(6a) P (A) = P (A | B) · P (B) + P (A | B) · P (B) voor alle A en B.

(6b) P (A) = P (A | B1) · P (B1) + P (A | B2) · P (B2) + · · ·+ P (A | Bn) · P (Bn)

voor alle A en B1, B2, . . . , Bn.

(7) P (A | B) = P (B | A) · P (A)
P (B) voor alle A en B.

(8) P (H | E) =
P (E | H) · P (H)

P (E | H) · P (H) + P (E | H) · P (H)
.

(9) P (H1 | E) =
1

1 + w2 ·R2 + w3 ·R3 + w4 ·R4
=

1
1 + r2 + r3 + r4

,

waarbij wi = P (Hi)
P (H1) en Ri = P (E|Hi)

P (E|H1) en ri = P (E,Hi)
P (E,H1) .

(10) P (Hv | E,Ev) =
1

1 + w1(Ev) ·R1(E | Ev) + · · ·+ wN (Ev) ·RN (E | Ev)
,

waarbij wi(Ev) = P (Hi|Ev)
P (Hv |Ev) en Ri(E | Ev) = P (E|Hi,Ev)

P (E|Hv ,Ev) .

(11) Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev) ·Ri(E2 | E1, Ev)

(12) wi(E1, Ev) = wi(Ev) ·Ri(E1 | Ev)

(13a) Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev) ·Ri(E2 | Ev)

als E1 en E2 onafhankelijk zijn.

(13b) Ri(E1, E2 | Ev) = Ri(E1 | Ev)

als E2 niets toevoegt aan E1.

(14) P (Hv | E,Ev) =
1

1 + R1(E | Ev)

met R1(E | Ev) = P (E|H1,Ev)
P (E|Hv ,Ev) ,

bij twee verdachten (vermisten) met w1(Ev) = 1.
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