
Deze vragen en antwoorden komen uit het boek 'Oogklepdenken' van 

Ruben Mersch. Het is uitgegeven bij De Bezige Bij. 

In het boek verneemt u waarom we eerder bang zijn van haaien dan van badkuipen en hoe u 

kunt bewijzen dat een wc-ontstopper kanker kan genezen. Of waarom Warren Buffet is zoals 

een aap die Hamlet schrijft.

U vindt er ook deze antwoorden in.

1) 5 machines doen er 5 minuten over om 5 laptops te maken. Hoeveel minuten doen 100 

machines er dan over om 100 laptops te maken?

1) 100

2) 50

3) 5

U had in een fractie van een seconde een antwoord klaar. 100! Jammer genoeg was dat 

antwoord fout. Zelfs als u toch juist had was het foute antwoord waarschijnlijk het eerste dat 

in u opkwam.  (Als u het nog niet zelf bedacht had: het juiste antwoord is 5 minuten).

2) U gooit een munt een aantal keren na elkaar op. Welke sequentie van kop en munt is het 

waarschijnlijkst?

1) kop – kop – kop – kop – kop 

2) munt – kop – kop – munt – kop

Beide reeksen zijn exact even waarschijnlijk. U kan dat eenvoudig uitrekenen. Als u een munt 

opgooit hebt u twee mogelijkheden: kop of munt. Beide kansen zijn gelijk aan ½. De kans dat 

u vijf maal na elkaar kop gooit is dus ½ * ½ * ½ * ½ * ½  =  0,03125 ofwel 3,125 procent. 

Maar hetzelfde geldt voor   munt – kop – kop – munt – kop – munt. Ook hier is de kans op 

precies deze sequentie ½ * ½ * ½ * ½ * ½  =  0,03125. De meeste mensen, enkele diehard 

nerds niet meegerekend, trekken zich niks aan van waarschijnlijkheidsrekening. Ze kijken 

naar de twee reeksen en beslissen onmiddellijk, zonder er echt over na te denken, dat vijfmaal 

kop een heel stuk onwaarschijnlijker is dan munt – kop – kop – munt – kop. Vijfmaal kop lijkt 

een patroon. Onze innerlijke idioot vervangt de vraag “hoe waarschijnlijk zijn beide 

reeksen?”, een vraag die u enkel kan beantwoorden met waarschijnlijkheidsrekening, door een 



eenvoudigere vraag “welke reeks lijkt het meeste op een toevallige reeks?” Vijfmaal kop ziet 

er nu eenmaal niet echt toevallig uit. Het lijkt een patroon en dus besluit onze idioot dat het 

geen toeval kan zijn.   

3) Mijn buurman is een kleine man die elke ochtend zijn yogaoefeningen doet 

Wat is het waarschijnlijkst: 

1) Mijn buurman is professor sinologie 

2) Mijn buurman is professor psychologie?

Ook hier laten we ons misleiden door de gelijkenissen (yogaoefeningen - sinologie ) maar er 

zijn veel meer professoren psychologie dan professoren sinologie. De kans is dan ook groter 

dat mijn buurman professor psychologie is.

4) Hoeveel doden vielen door de aanslagen op 9-11?

1) ongeveer 3000

2) ongeveer 4000

Het officiële dodencijfer is 2996. Toch vielen er nog ongeveer duizend extra doden te 

betreuren als een onrechtstreeks gevolg van deze aanslagen en wel door een van de 

binnenwegen in ons denken: de aanwezigheidsheuristiek. We bepalen hoe vaak iets voorkomt, 

hoe waarschijnlijk iets dus is, op basis van de aanwezigheid van voorbeelden in ons hoofd. 

Na 9-11 waren veel Amerikanen, de beelden van de neerstortende vliegtuigen nog vers in hun 

geheugen, bang om een vliegtuig te nemen. Het aantal verplaatsingen met de auto steeg dan 

ook. Autorijden is per afgelegde kilometer jammer genoeg gevaarlijker dan vliegen, met als 

gevolg ongeveer duizend extra doden op de Amerikaanse wegen. 

5) Het onderstaande verhaal is gebaseerd op een echte rechtszaak:

Sally Clarks eerste kindje stierf na 11 weken. Enkele jaren later kreeg ze een tweede kind. 

Ook dat stierf enkele weken na de geboorte. Iets later werd Sally gearresteerd voor moord op 

haar beide kinderen. Volgens de gerechtelijk expert was het extreem onwaarschijnlijk dat 

Sally’s beide kinderen aan wiegendood gestorven waren.  Wiegendood komt voor bij één op 

de 8543 koppels. De kans dat je twee kinderen aan wiegendood verliest is dan ook extreem 



klein, ongeveer 1 kans op 73 miljoen. En dus was er volgens de gerechtelijke expert maar een 

conclusie mogelijk: Sally had haar beide kinderen vermoord

Stel je voor dat jij in de jury zit. Wat zou jouw uitspraak zijn?

1) Sally is onschuldig

2) Sally is schuldig

In 2010 woonden er in het verenigd koninkrijk ongeveer  4,1 miljoen gezinnen met twee 

kinderen of meer. Gelukkig gebeurt het maar zelden dat er in zo’n gezin twee kinderen 

sterven. Bij Sally Clark gebeurde dat wel en dat was de reden waarom er plots twee agenten 

aan haar deur stonden. De kans op dubbele wiegendood,  1 op 73 miljoen, is op zich niet 

relevant voor de schuld of onschuld van Sally Clark. Het is de kans dat je op voorhand 

voorspeld had dat dubbele wiegendood Sally Clarks gezin zou treffen en niet een willekeurig 

ander koppel.  Maar natuurlijk wist niemand voordat Sally’s beide kinderen stierven dat het 

noodlot bij Sally en Steve zou toeslaan. Je mag niet wachten tot er iets uitzonderlijks gebeurt, 

dan die uitzonderlijke gebeurtenis selecteren om vervolgens de waarschijnlijkheid van die 

gebeurtenis te berekenen alsof het een willekeurige gebeurtenis is. Als je dat wel doet zou je 

ook alle lottowinnaars onmiddellijk moeten arresteren en veroordelen wegens fraude. De kans 

dat ze op een eerlijke manier gewonnen hebben is namelijk wel erg klein. En dus, zo zou de 

gerechtelijke expert concluderen, moeten ze wel valsgespeeld hebben.  

6) Stel dat je naar je dokter gaat voor een mammografie. Enkele weken later is er slecht 

nieuws: mammografie was positief. Volgens die test heb je dus kanker. Als je weet dat zo’n 

mammografie in 90 procent van de gevallen correct is, hoe groot is dan de kans je echt 

borstkanker hebt?

1) 45 %

2) 90 %

3) 8 %

Dit is een geniepige wiskundige instinker die, in het jargon,  base rate neglect heet. Al is de 

berekening vrij eenvoudig toch is het totaal contraintuïtief en struikelen we er keer op keer 

over. Het juiste antwoord. Ongeveer 8 %. Dat leg ik even uit.



Stel dat we 1000 vrouwen nemen en deze allemaal testen op borstkanker. Gemiddeld heeft in 

het Westen ongeveer 1 vrouw op honderd borstkanker. In ons voorbeeld dus ongeveer 10 van 

de 1000 vrouwen. Aangezien zo’n mammografie het in 90 procent van de gevallen juist heeft, 

zullen er van die 10 vrouwen 9 van hun dokter te horen krijgen dat er iets mis is. Eén vrouw 

heeft wel kanker maar die wordt door de test niet opgespoord. Er zijn ook 990 vrouwen 

zonder borstkanker. Ook bij deze vrouwen is de test in 90 procent van de gevallen juist en dus 

in 10 procent van de gevallen fout. 99 van die vrouwen krijgen dus een positief mammogram 

alhoewel ze helemaal geen borstkanker hebben. Als we nu alle vrouwen bekijken die slecht 

nieuws te horen gekregen hebben zijn dat er 108. Maar daar zijn er maar 9 bij die inderdaad 

kanker hebben. Bij die 99 anderen is er in werkelijkheid niets aan de hand. 9 van 108 is 

ongeveer 8 procent. Voor alle duidelijkheid nog een schemaatje. Mensen tekenen kan ik niet, 

dus het zijn bolletjes geworden:



Gezond bolletje

Bolletje met borstkanker

1000 bolletjes, 990 gezonde en 10 met kanker

De borstkankertest heeft het in 

90 procent van de gevallen 

goed en ondekt 9 van de 10 

bolletjes met kanker 

De borstkankertest heeft het in 

10 procent van de gevallen mis 

en denkt dat van de 990  

gezonde bolletjes er 99 toch 

kanker hebben

Alle bolletjes met een positieve 

test, 9 met en 99 zonder kanker

7) Hoeveel benen heeft een Vlaming gemiddeld?

1) 2

2) 1,99999

Het juiste antwoord is vanzelfsprekend 1,99999. Er zijn namelijk ook mensen bij wie een van 

beide benen geamputeerd is. Het geeft nog maar eens aan hoe misleidend gemiddelden 

kunnen zijn.

8) Wat is het meeste: 

1) een vertienvoudiging 

2) een verdubbeling?



3) Dat kun je niet zeggen op basis van deze informatie

Hierop bestaat  natuurlijk geen goed antwoord. De vraag is wat er verdubbeld of 

vertienvoudigd wordt. Ik rook en word door mijn liefhebbende omgeving regelmatig 

herinnerd aan het risico dat ik later een langzame pijnlijke dood zal sterven. Longkanker. 

Roken vertienvoudigt inderdaad de kans op longkanker. Het verdubbelt echter de kans op hart 

en vaatziekten en dus is de kans dat ik sterf aan een hartaanval groter dan de kans dat ik 

overlijd aan longkanker. Hartaanvallen zijn namelijk  ook bij niet rokers een veel meer 

voorkomende doodsoorzaak. Hoe vreemd het ook klinkt, soms is een vertienvoudiging minder 

dan een verdubbeling.

9) Stel je bent dokter en je moet kiezen tussen twee operaties: 

1) Operatie 1: 10 procent kans om in de eerste maand te overlijden 

2) Operatie 2: 90 procent kans om de eerste maand te overleven

Het risico van beide operaties is natuurlijk exact gelijk. Aan een groep dokters verbonden aan 

de Harvard Medical school werd een analoog probleem voorgelegd. Ze moesten beslissen of 

ze een patiënt met longkanker al dan niet zouden opereren. De helft van de dokters kreeg te 

horen dat 10 procent van de patiënten sterft in de eerste maand na de operatie. Aan de andere 

helft werd verteld dat 90 procent van de patiënten de eerste maand na de operatie overleeft. 

Als je even nadenkt besef je dat beide beschrijvingen van de operatie exact hetzelfde zijn. 

Schijnbaar dachten de dokters niet echt na. Van diegenen die te horen kregen dat 10 procent 

van de patiënten binnen de maand stierf vond 50 procent dat een operatie geen goed idee was. 

Maar van diegenen die verteld werd dat 90 procent de eerste maand overleefde  vond slechts 

16 procent een operatie een slecht plan.  Natuurlijk weet elke dokter dat 10 procent kans om 

te sterven exact hetzelfde is als 90 procent overlevingskans maar het voelt niet hetzelfde. 10 

procent kans om te sterven klinkt slecht, het roept associaties op van patiënten die sterven 

onder je mes. 90 procent overlevingskans daarentegen klinkt hoopgevend.  En die associaties 

beïnvloedden zo het oordeel van de dokters. Je kan alleen maar hopen dat dokters, als ze echt 

zo’n beslissing op leven en dood moeten nemen, net iets langer nadenken.



10) Worden kinderen hyperactief na het eten van suiker?

1) Ja

2) Nee

Mensen hebben een enorm talent om verbanden te vinden en vaak is dat zeer nuttig. Als je 

geopereerd moet worden mag je blij zijn dat dokter Ignaz Semmelweis in 1840 het verband 

ontdekte tussen handen wassen en infecties tijdens operaties. Maar we zijn zo goed in het 

vinden van verbanden dat we er vaak zien waar er geen te vinden zijn.  Als we op zoek gaan 

naar verbanden, houden we bijna enkel rekening met die gegevens die dat verband bevestigen. 

Die keren dus dat ons kind hyperactief was nadat ze te veel gesnoept had. De keren dat ze ook 

veel suiker binnen gekregen had maar daarna rustig zat te spelen, vergeten we mee in 

rekening te brengen. Uit onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen suikerconsumptie en 

hyperactiviteit. Toch denken we dat dat wel het geval is , want die ene keer dat je dochtertje 

op een verjaardagsfeest zes chocolade-eieren naar binnen gespeeld had was ze de uren daarna 

totaal onhandelbaar. Datzelfde talent om verbanden te vinden  zie je ook in het wijdverspreide 

geloof in de invloed van de volle maan op het aantal geboortes. De cijfers zijn duidelijk: er is 

geen verband. Toch geloven veel mensen erin. Als bewijs voeren ze dan die keren aan dat het 

volle maan was en het inderdaad erg druk was op de kraamafdeling.  Al die keren dat de maan 

vol was en er nauwelijks kinderen geboren werden negeren we. 

11) Onderzoekers stelden vast dat koppels die minstens tweemaal per week seks hadden, 50 

procent minder kans hebben op een hartaanval. Kan je hieruit afleiden dat seks een goede 

remedie is tegen een hartaanval?

1) Ja

2) Nee

De verwarring tussen correlatie en causatie, een klassieker. Als je geen rekening houdt met dit 

onderscheid zou je kunnen besluiten dat met je kleren aan slapen een kater veroorzaakt. 

Mensen die ’s ochtends wakker worden met hun kleren van de vorige dag nog aan, hebben 

vaker een kater dan mensen die ’s avonds netjes hun pyjama aangedaan hebben. Maar daaruit 

volgt natuurlijk niet dat je kleren uitdoen een goede vorm van katerpreventie is. Hier is wat 

men een verstorende variabele noemt aan het werk, namelijk drankgebruik. En dat 

drankgebruik zorgt ervoor dat de kans groter is dat we met onze kleren aan in bed kruipen en 

veroorzaakt ook onze kater. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen seks en hartaanvallen. Voor 



je je partner afbeult en verplicht om driemaal daags van bil te gaan kan je misschien beter 

eerst even nadenken over de andere mogelijke verklaringen. Misschien hebben jonge mensen 

wel meer seks dan ouderen en jonge mensen hebben natuurlijk ook minder kans op een 

hartaanval. De verstorende variabele is in dat geval dus de leeftijd.


