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Frequentistisch Toetsen

• Vrijwel alle wetenschappelijke onderzoeken waarover 
u in de krant leest zijn gebaseerd op “nulhypothese 
toetsen”
– “met 3 koppen koffie op kun je beter opletten”,
– “mensen vinden symmetrische gezichten mooier”

• Wanneer goed uitgevoerd (dus bijv. niet “achteraf”) 
zijn resultaten in principe betrouwbaar: 

 in slechts maximaal 5% van de onderzoeken zal de 
uitkomst zijn “er is iets aan de hand” terwijl er niets 
aan de hand is. 
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• Nulhypothese Toetsen
• Voorbeeld: toetsen of dobbelsteen eerlijk is
• De p-waarde en de prosecutor’s fallacy
• Sjoemelen met de test statistic
• Sjoemelen met het sampling plan



Neyman-Pearson (1930s)
Nulhypothese Toetsen

• Er is een nulhypothese. Dit is vaak “status quo”, bijv.
– dit nieuwe geneesmiddel doet niets
– deze dobbelsteen is “eerlijk”
– “deze verpleegkundige is niet anders dan andere 

verpleegkundigen”, ...
– Pechstein heeft normale bloedwaarden
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Nulhypothese Toetsen

• Er is een nulhypothese. Dit is vaak “status quo”, bijv.
– dit nieuwe geneesmiddel doet niets
– deze dobbelsteen is “eerlijk”
– “deze verpleegkundige is niet anders dan andere 

verpleegkundigen”, ...
– Pechstein heeft normale bloedwaarden

• wordt vergeleken met alternatieve hypothese
– geneesmiddel is werkzaam, 
– deze dobbelsteen is “vals”
– verpleegkundige heeft grotere kans aanwezig te zijn bij 

sterfgevallen 
– Pechstein heeft abnormale bloedwaarden



De Rol van Kansverdelingen

• De nulhypothese kan meestal gezien worden als een 
kansverdeling op mogelijke uitkomsten

• Voorbeeld: de digitale dobbelsteen met 8 ogen
– http://dobbelsteen.virtuworld.net/

 Nulhypothese: de dobbelsteen is “eerlijk”
 Alternatieve hypothese: dobbelsteen is niet eerlijk, 

dus tenminste twee van de kansen P(1), ... P(8) zijn 
niet 1/8



Onze Eerste Hypothesetoets

• We gaan heel vaak (zeg, 800) keer met de digitale 
dobbelsteen “gooien”. We verwachten dan ongeveer 
100 keer een acht.

• We kunnen nu kijken hoe groot de kans is op een 
bepaalde afwijking van ‘100 keer een acht’

 
 
  
 
 
 



Onze Eerste Hypothesetoets

• We gaan heel vaak (zeg, 800) keer met de digitale 
dobbelsteen “gooien”. We verwachten dan ongeveer 
100 keer een acht.

• We kunnen nu kijken hoe groot de kans is op een 
bepaalde afwijking van ‘100 keer een acht’

• We zetten, voordat we het experiment doen, een 
significance level (meestal 5%). De critical region is 
dan een gebied in de grafiek waarin de afwijking van 
het gemiddelde zo groot is dat de kans dat je in het 
gebied belandt kleiner is dan 5%.

• Als we nu daadwerkelijk in dat gebied belanden, dan 
“verwerpen” we de nulhypothese.
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We gooien 800 keer. We verwachten 100 achten
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 Bij 800 worpen is de kans op 117 achten of meer (net) < 0.05
 Bij een hypothesetoets met kritisch gebied bepaald door  “aantal achten in 

800 worpen groter dan verwacht” en 5% significantie “verwerpen” we dus 
de nulhypothese als we 117 of meer achten waarnemen  



De p-waarde 

• In wetenschappelijke artikelen wordt vrijwel altijd ook 
de p-waarde vermeld.
– Dit is het kleinste significance level waarbij we de 

nulhypothese nog juist zouden verwerpen! (moeilijk...)

• Dit wordt gezien als een maat voor de sterkte van het 
resultaat
– Bij 117 achten krijgen we p= 0.05, bij 130 achten krijgen we 

p = 0.01

• p-waarden zijn echter heel moeilijk te interpreteren: 
 De p-waarde is niet “de kans dat de nulhypothese onwaar is”



p-waarde: Interpretatie

• Bedenk weer (prosecutor’s fallacy)
– De kans dat een ‘normale, gemiddelde’ sporter die geen 

doping gebruikt’ zulke extreme bloedwaarden had als 
Claudia Pechstein was < 1/1000

– In feite werd er een hypothese toets gedaan, en de uitkomst 
was: p-waarde < 0.001

– Dit werd volstrekt foutief vertaald als “de kans dat Pechstein 
geen doping had gebruikt was < 0.001 (‘99.9% certain’) 

– “Jan is basketballer. De kans dat hij groter is dan 1m90 is 
99%. Piet is groter dan 1m90. De kans dat hij basketballer 
is, is....?” – AIDS test – Sally Clarke - ....



p-waarde: interpretatie

• De p-waarde is dus niet  “de kans dat de nulhypothese waar is”
– Deze verkeerde interpretatie wordt keer op keer gemaakt, 

ook bijvoorbeeld door artsen... Zie bijv.

• Wat is het dan wel? Niet in één zin samen te vatten
– Veel statistici vinden dat p-waardes “verbannen” zouden 

moeten worden             
– Maar niet alle statistici vinden dit. 

                   (“p-values have warts, 
but so do other approaches”)

– Bovendien: iedereen in psychologie en biologie en 
geneeskunde gebruikt ze! Dus ze gaan niet verdwijnen... 

What do doctors know about statistics?  Wulff et al.
Statistics in Medicine 6, p. 3-10 (1987)  



p-waarde: interpretatie 

• Het enige wat je wel kunt zeggen: in slechts maximaal 
5% van alle onderzoeken waarbij het significance level van te 
voren op 5% is gezet,  zal de uitkomst zijn “er is iets aan de 
hand” terwijl er niets aan de hand is, d.w.z. zal de nulhypothese 
verworpen worden terwijl zij waar is.” 

• Dat is de “Neyman-Pearson Garantie”
• Hier staat niets in over p-waardes kleiner dan 0.05!
• Bij die resultaten die kleinere p-waarde hebben, zal 

de nulhypothese wellicht vaker onjuist zijn ...maar 
over hoeveel vaker kun je niets zeggen!



“sampling plan” en “test statistic”

• Bij het toetsen van een nulhypothese moeten 
we altijd vooraf een “sampling plan” en een 
“test statistic” bepalen.

• Een simpel sampling plan is “gooi de 
dobbelsteen 800 keer”. In een genees-
kundige toets zou het bijvoorbeeld kunnen 
zijn “stop zodra er een patient overlijdt; als 
dat niet gebeurt stop je als je 100 patienten 
gehad hebt”



De “test statistic”

• De “test statistic” is de vooraf gekozen eigenschap 
van de data aan de hand waarvan je gaat kijken of je 
de nulhypothese moet verwerpen. Bijv. 
– Is het aantal 8ten (te) veel groter dan verwacht? 
– Is het aantal 7s (te) veel groter dan verwacht? 
– Zit het aantal 8ten te dichtbij wat je verwacht?
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 Bij 800 worpen is de kans op precies 100 8en 0.043. De kans op 99 of 100 
8en is 0.08, de kans op 100 of 101 8en is 0.08. Bij een toets met kritisch 
gebied bepaald door “aantal achten in 800 worpen wijkt minder van 
verwachting af dan verwacht” en 5% significantie “verwerpen” we dus de 
nulhypothese als we precies 100 8en waarnemen



De “test statistic”

• De “test statistic” is de vooraf gekozen eigenschap 
van de data aan de hand waarvan je gaat kijken of je 
de nulhypothese moet verwerpen. Bijv. 
– Is het aantal 8ten (te) veel groter dan verwacht? 
– Is het aantal 7s (te) veel groter dan verwacht? 
– Zit het aantal 8ten te dichtbij wat je verwacht?
– Is het aantal 8ten te veel anders dan verwacht?
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De “test statistic”

• De “test statistic” is de vooraf gekozen eigenschap 
van de data aan de hand waarvan je gaat kijken of je 
de nulhypothese moet verwerpen. Bijv. 
– .....
– Is het aantal op dinsdag gegooide 8ten te veel 

anders dan verwacht? 
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De “test statistic”

• De “test statistic” is de vooraf gekozen eigenschap 
van de data aan de hand waarvan je gaat kijken of je 
de nulhypothese moet verwerpen. Bijv. 
– .....
– Is het aantal op dinsdag gegooide 8ten te veel 

anders dan verwacht? 
– Is het aantal op woensdag tussen 5 en 6 uur ‘s 

avonds op een Apple MacAir laptop te veel anders 
dan verwacht? 



Gevaar bij de Test Statistic
• Voor elke test statistic bepaal je gebied dat kans net 5% heeft. 
• Als je vooraf een test statistic kiest, dan is de kans dat je ten 

onrechte de nulhypothese verwerpt, ten hoogste 5%.               Dit 
is de Neyman-Pearson Garantie. 

• Maar stel dat je 4 test statistics hebt bedacht, elk met een eigen 
5%-gebied. Dan kan de kans dat je data in een van die 4 
gebieden valt, wel ongeveer 20% (4x5%) zijn. Als je “verwerpt” 
zodra je data in een van die 4 gebieden valt, maar claimt dat je 
een 5%-significantie niveau hebt gebruikt, dan ben je feitelijk de 
boel aan het belazeren: de kans dat je ten onrechte de 
nulhypothese verwerpt kan wel 20% zijn

• Daarom mag je de test statistic nooit  achteraf bepalen: er is 
altijd wel test statistic te vinden waarbij data in 5%-gebied valt.



Gevaar bij de Test Statistic
• Voor elke test statistic bepaal je gebied dat kans net 5% heeft. 
• Als je vooraf een test statistic kiest, dan is de kans dat je ten 

onrechte de nulhypothese verwerpt, ten hoogste 5%.               Dit 
is de Neyman-Pearson Garantie. 

• Maar stel dat je 4 test statistics hebt bedacht, elk met een eigen 
5%-gebied. Dan kan de kans dat je data in een van die 4 
gebieden valt, wel ongeveer 20% (4x5%) zijn. Als je “verwerpt” 
zodra je data in een van die 4 gebieden valt, maar claimt dat je 
een 5%-significantie niveau hebt gebruikt, dan ben je feitelijk de 
boel aan het belazeren: de kans dat je ten onrechte de 
nulhypothese verwerpt kan wel 20% zijn

• Daarom mag je de test statistic nooit  achteraf bepalen: er is 
altijd wel test statistic te vinden waarbij data in 5%-gebied valt.

 (wat wel mag in bovenstaand voorbeeld: de 4 kritische gebieden ieder 
tot 1.25% -gebieden verkleinen. Als een van de vier statistieken daarin 
valt, mag je wel claimen “significant”)



Sjoemelen met “test statistic” is erg 
makkelijk

• De neiging om achteraf nog eens te kijken in 
de data en je test statistic aan te passen kan 
heel groot zijn 

• Vaak gebeurt dit met de beste bedoelingen
– “op dinsdagavonden op een Mac computer in Nunspeet 

worden er meer 3en gegooid dan verwacht”
– “Het geneesmiddel lijkt te werken bij vrouwen van Afrikaanse 

afkomst tussen 40 en 45 jaar”



Sjoemelen met het “sampling plan”

• Bij het toetsen van een nulhypothese moeten 
we ook altijd vooraf een “sampling plan” 
bepalen.

• Een simpel sampling plan is “gooi de 
dobbelsteen 800 keer”. In een genees-
kundige toets zou het bijvoorbeeld kunnen 
zijn “stop zodra er een patient overlijdt; als 
dat niet gebeurt stop je als je 100 patienten 
gehad hebt”



Sjoemelen met het Sampling Plan

• Stel nu je was van plan 100 patienten te onderzoeken. Je kreeg 
een resultaat dat bijna, maar net niet “significant” 
was   (bijv. p-waarde 0.06)

• Het is dan wel heel verlokkelijk je baas om extra geld te vragen 
om nog wat meer mensen te onderzoeken
– Maar als je dat doet heb je het sampling plan veranderd, en 

dan hoeft de Neyman-Pearson garantie niet meer te gelden
• Wat wel mag is van te voren met je baas bepalen wat er gaat 

gebeuren als je na 100 patienten een veelbelovend maar niet 
doorslaggevend resultaat hebt. Om p-waarde correct te bepalen 
(en dus te bepalen wanneer je een significant resultaat hebt)  
moet je van te voren precies weten wat je doet in welke situatie

• Er zijn methoden die hier geen last van hebben...



Sjoemelen met het “sampling plan”

 Extreem geval: 
Net zo lang  
“doorsampelen” 
totdat resultaat er 
goed  uitziet



Herinnering: Publicatie Bias
• Kan gezien worden als het achteraf bepalen van de test statistic
 (in dit geval door de krant i.p.v. de wetenschappers)





Xkcd.org



Overzicht tot nu toe:
Enige punten waar het mis kan gaan

• Interpretatie p-waarden (prosecutor’s fallacy)
• Publication Bias (green jellybeans)
• Confirmation Bias (ongewenste data negeren)
• Keuze Test Statistic (Afrikaanse vrouwen 40-45 jr) 

– Fishing Expeditions, Selection Bias
• Stopregel (data vergaren totdat ze er goed uitzien)

• Komende weken: verkeerde model-aannames 
(normaalverdelingen), onbetrouwbare data, 
ingewikkelde modellen met veel te weinig data, ....


