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A.F. DE VOS∗ 

 
Rekenen aan de zaak Lucy de B. 
 
 
 
1 Inleiding 

 
Het gerechtshof in Den Haag heeft op 19 juni 2004 de Haagse verpleegkundige 
Lucia de B. in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en TBS. 
Ze werd schuldig bevonden aan de moord op zeven patiënten en drie pogingen tot 
moord. De opvallendste verschillen met het vonnis in eerste aanleg uit 2003 waren 
het weglaten van statistische argumenten en het gebruik van het schakelbewijs. De 
uitslag stond zeker niet van te voren vast. Tijdens het hoger beroep had het OM 
enige tegenslagen, met als belangrijkste dat in één van de sterfgevallen die haar 
oorspronkelijk waren aangerekend, zij geen dienst bleek te hebben gehad.  
 Lucy de B. heeft altijd ontkend. De basis van het proces tegen haar was dat zij 
opvallend vaak dienst had terwijl er patiënten stierven zonder dat daar een medi-
sche verklaring voor was. Zoiets komt af en toe voor zonder dat er sprake is van 
moord (het ging vooral om ernstig gehandicapte kinderen). Dus het kon toeval zijn. 
Maar bij twee patiëntjes werden gifsporen gevonden, die onwaarschijnlijk waren 
(maar niet uitgesloten) tenzij er sprake was van vergiftiging. De rechtbank achtte 
dit voldoende aanwijzing voor moord. En concludeerde dat dat dan ook wel het 
geval zou zijn bij de overige sterfgevallen (het schakelbewijs). Voorts waren er nog 
verdachte dagboekpassages en vele, vele details. De verdediging stelde dat er geen 
sprake was van wettig en overtuigend bewijs. 
 De essentiële vraag is nu natuurlijk ‘Hoe groot is de kans dat Lucy de B. 
schuldig is aan meervoudige moord?’. Deze vraag is echter met de aangevoerde 
argumenten niet te beantwoorden, ook niet bij benadering. De belangrijkste analy-
ses ontbreken eenvoudig. Er is statistiek nodig, maar wel andere statistiek, namelijk 
Bayesiaanse statistiek. 

Dat de statistiek niet meer in het arrest van het Haagse hof genoemd wordt, is 
hoogstwaarschijnlijk mijn schuld. In maart van dit jaar (2004) heb ik mij gestort op 
de zaak Lucy de B., met name naar aanleiding van de verklaring van de geraad-
pleegde statisticus, Henk Elffers, dat de kans dat er toevallig zoveel sterfgevallen 
tijdens de dienst van Lucy waren 1 op de 342 miljoen zou zijn. Ik sloeg aan het 
rekenen en verkreeg zulke spectaculair andere resultaten dat ik de publiciteit zocht. 
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Resultaat: twee paginagrote artikelen op zaterdag 13 maart 2004 in de weten-
schapsbijlage van het NRC Handelsblad en in ‘de Verdieping’ van Trouw op basis 
van interviews, een artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB) van 26 maart 
2004, en op 2 april 2004 een discussiemiddag van de Vereniging voor Statistiek, 
waar zeer uiteenlopende standpunten werden verkondigd. En ten slotte op 2 juni 
2004 het themanummer ‘Statistiek in de rechtszaal’ van STAtOR, het orgaan van 
deze vereniging, met daarin als extra een artikel van Willem van Zwet, emeritus 
hoogleraar statistiek, waarin hij onder andere mijn analyse bestrijdt. Men zou de 
conclusie kunnen trekken dat statistiek niet bruikbaar is in dit soort gevallen. Niets 
is minder waar. De Bayesiaanse statistiek biedt in principe een volledige rationali-
satie van beslissingen in een rechtszaak als deze. Maar in tegenstelling tot de 
Angelsaksische landen wordt dit soort analyse in Nederland nog nauwelijks beoe-
fend. De hier dominante ‘klassieke’ statistiek is ongeschikt voor dit soort proble-
men.  

Helaas ligt het in het geval Lucy de B. allemaal buitengewoon moeilijk. Waar 
het om gaat, is dat het onwaarschijnlijke feit dat een verpleegster moorden pleegt 
moet worden afgewogen tegen de onwaarschijnlijkheid van het gebeurde als zij 
onschuldig is. Het ontbreken van deze afweging was één van mijn bezwaren tegen 
de bewering van Elffers. Maar het is ook het hoofdbezwaar tegen de huidige for-
mulering van het vonnis. Die luidt in wezen ook alleen dat de gebeurtenissen zeer 
onwaarschijnlijk zijn in het geval van onschuld. Om daaruit te concluderen dat zij 
wel schuldig zal zijn, is een basisvoorbeeld van de prosecutors fallacy. 

Als de kans dat een verpleegster een seriemoordenares is 1 op de 100.000 is 
(wat ongeveer zou betekenen dat het eens in de 25 jaar voorkomt), dan moeten de 
omstandigheden extreem verdacht zijn, wil er een redelijke kans zijn dat de ver-
pleegster schuldig is. Als de kans dat een onschuldige verpleegster toevallig zo de 
schijn tegen zich heeft slechts één op de miljoen is, dan is de kans dat zij onschul-
dig is één op elf. De uitleg is simpel: per 250 jaar zijn er tien seriemoordenaressen 
en één onschuldige waar het gebeurde optreedt.  

Wat zijn de feiten? Eén geval waar de doodsoorzaak digoxinevergiftiging is 
vastgesteld, één geval waarbij gifsporen zijn gevonden en een verdachte dagboek-
passage. En de overige gevallen waarin patiënten tijdens de dienst van Lucy over-
leden of bijna overleden zonder dat daar een medische verklaring voor was. Geen 
van deze gebeurtenissen is onmogelijk als Lucy onschuldig is. Maar hoe groot is de 
kans erop? En hoe groot als ze wel schuldig is? Het gaat om de verhouding van die 
twee kansen. En dan zijn er nog de gebeurtenissen die waarschijnlijker zijn onder 
onschuld: geen sporen in de andere gevallen, geen bekentenis.  

Ik heb zitten rekenen aan al deze zaken, maar heb getallen nodig zoals de 
kans op digoxinesporen indien dit gif al of niet is toegediend, en de kans op over-
lijden van dit soort patiënten zonder dat er een medische oorzaak kan worden 
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gevonden. En de moeilijkste: de kans dat het leggen van tarotkaarten de dagboek-
passage verklaart. Met alle voorbehouden wegens het gebrek aan data kan ik een 
slag slaan naar de uitkomsten van een serieuze berekening. Ieder element levert een 
‘schuldfactor’ op. En die factoren moet je vermenigvuldigen. Tien slachtoffers 
zonder medische verklaring: 7.000. Gifsporen in twee van de tien gevallen: een 
factor 100. Dagboekpassage: 5. Niet bekennen: een factor twee de andere kant uit. 
Geen andere aanwijzingen gevonden: nog een factor twee voor onschuld. Totaal: 
de gebeurtenissen zijn bijna een miljoen maal zo waarschijnlijk onder de schuldhy-
pothese. Maar dan is de kans dat zij onschuldig is nog altijd tien procent. Dat lijkt 
mij niet ‘wettig en overtuigend’ bewezen. Maar er zijn, geloof ik, niet eens kwanti-
tatieve normen voor wat ‘wettig en overtuigend’ betekent. 

Het bezwaar dat ongetwijfeld tegen deze berekeningen zal worden ingebracht 
is dat deze ‘kansen’ waarmee gewerkt wordt, geen harde getallen zijn. Het zijn 
slechts kwantificeringen van begrippen als ‘zeer onwaarschijnlijk, plausibel, vrij-
wel onmogelijk’, en ga zo maar door. Het argument om ze toch te gebruiken is 
drieërlei. In de eerste plaats is het de enige sluitende manier om beslissingen onder 
onzekerheid in sluitende termen te rationaliseren. Dat bewees Leonard Savage rond 
1960, één van de belangrijkste maar ook onbekende wetenschappelijke prestaties 
van de twintigste eeuw.  

In de tweede plaats opent de mogelijkheid om de kansrekening te gebruiken 
geweldige perspectieven. Kansrekening is de generalisatie van logica tot onzekere 
gebeurtenissen. Het is een uiterst fascinerende en vaak onverwachte inzichten 
opleverende manier om allerlei verschillende gedachten op een logische manier te 
ordenen. En last but not least de noodzaak om kansen te formuleren wijst de weg 
naar de informatie die moet worden verzameld om de onzekerheid terug te dringen. 
Daar is de Bayesiaanse statistiek bij uitstek geschikt voor, met name wanneer 
informatie onvolledig is en uit verschillende bronnen komt. 
 
 
2 De regel van Bayes  

 
Voor twee alternatieven luidt de regel van Bayes: 
 
Posterior Odds = Prior Odds x LikelihoodRatio 
 
Bij de schuldvraag heeft deze stelling de volgende vorm: 
 
P(schuldig│feiten)   P(schuldig│feiten)  P(feiten│schuldig) 
__________________=________________________x_______________________ 
 
P(onschuldig│feiten)  P(onschuldig)   P(feiten│onschuldig) 
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Hierbij betekent P(A|B) ‘de kans op A, gegeven B’. De berekening gaat niet in 
termen van kansen, maar met ‘odds’, een onvertaalbaar woord, dat in Nederland 
niet leeft. Odds van drie om zeven betekenen een kans van 3/10 dat het wel zo is en 
7/10 dat het niet zo is. Engelsen die begrijpen het beter dankzij het paardenrennen: 
je wint zeven als je gelijk hebt en verliest drie als je ongelijk hebt. Kansen en odds 
zijn twee manieren om hetzelfde te beschrijven. Nog een voorbeeld: odds van twee 
tegen tien corresponderen met een kans van 2/12. 
 Voor een eenvoudige Bayesiaanse berekening heb je dus twee elementen 
nodig. De prior odds (of nauwkeuriger: de prior odds ratio) en de aannemelijk-
heidsverhouding (likelihood ratio) van de feiten. De feiten kunnen ook één voor 
één worden gebruikt. Na ieder feit ontstaat een posterior die de prior is voor de 
volgende stap. Zo kan de redenering in de introductie als volgt worden weergege-
ven: 
 
 Schuldig Onschuldig Ratio  Kans 

(schuldig)
Prior 1 100000  
10 slachtoffers 35000 5 0.07 0.07
2 maal gifsporen 100 1 7.00 0.88
geen verdere aanwijzingen 1 2 3.50 0.78
dagboek 5 1 17.50 0.95
niet bekennen 1 2 8.75 0.90
 
De odds ratio’s zijn cumulatief: na ieder toegevoegd feit veranderen ze. Het zal 
duidelijk zijn dat de volgorde waarin de feiten worden toegevoegd niet ter zake 
doet. 
 Eenvoudig genoeg op zich. Helaas vergt een bevredigende invulling nogal 
wat berekeningen en nogal wat subjectieve inschattingen. Ik behandel de belang-
rijkste, zonder op alle details in te gaan. En ik moet een voorbehoud maken: ik ben 
niet van alle details van het proces op de hoogte, er zouden zeer wel feiten kunnen 
zijn die een behoorlijk verschil zouden kunnen maken. 
 
 
3 De prior odds ratio 

 
De prior odds ratio is de kansverhouding schuldig/onschuldig. Het is de basis van 
de berekeningen, en direct al lastig. Het gaat om de kans dat Lucy de B. schuldig is 
voordat de feiten bekend zijn. Een probleem hierbij is dat je hier pas over na gaat 
denken nadat de feiten bekend zijn. En dat de vraag waarover je dan gaat nadenken 
niet vast ligt. Over de kans dat een willekeurige verpleegster moorden pleegt? Over 
de kans dat een verpleegster in soortgelijke omstandigheden moorden pleegt? Over 
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de kans dat een verpleegster meervoudig moorden pleegt? Over de kans dat perso-
nen met een soortgelijke karakterstructuur moorden plegen? 

Er zijn filosofen, en ook statistici, die deze vraag onbeantwoordbaar achten. 
Ronald Meester, getuige-deskundige voor de verdediging in het proces, behoort tot 
deze groep. Ik denk dat het alleen maar moeilijk is. Het is ongeveer bekend hoe 
vaak en onder welke omstandigheden seriemoord voorkomt. Zeker wanneer men 
internationaal gaat inventariseren. De Engelse huisarts die enige jaren geleden 200 
patiënten bleek te hebben vermoord is een voorbeeld.  
 In mijn inleiding heb ik gekozen voor de invalshoek: ‘Ik denk dat eens in de 
25 jaar een Nederlandse verpleegster zoiets doet.’ Dat is meer om de ordegrootte te 
bepalen dan iets anders. Er zijn 40.000 verpleegsters in Nederland, ze zijn gemid-
deld ongeveer tien jaar in dienst en dan kom je op 1 op 100.000.  
 
 
4 Tien sterfgevallen 

 
Veruit de belangrijkste aanwijzing voor de schuld van Lucy de B. is het grote 
aantal onverklaarbare sterfgevallen dat plaatsvond terwijl zij dienst had. Hierover 
ging de uitspraak van Henk Elffers in de rechtbank ‘De kans dat zoveel sterfgeval-
len toevallig voorkomen is 1 op de 342 miljoen, dat kan geen toeval zijn’. Dit was 
de aanleiding voor de hele statistische discussie, waar ik inmiddels een boek over 
zou kunnen schrijven. De verzameling misverstanden en extreme standpunten is 
ongelofelijk. De debatmiddag van de Vereniging voor Statistiek, met lezingen van 
Marjan Sjerps van het Nederlands Forensisch Instituut, Henk Elffers, Ronald 
Meester en mijzelf bood een caleidoscoop van meningen. De ingezonden brieven 
aan de NRC waren ook zeer gevarieerd. 
 Op drie punten zijn er bezwaren tegen de analyse van Elffers in te brengen 
(wat de discussies overigens erg onoverzichtelijk maakte): 
 
• Elffers hanteerde een model dat ervan uitgaat dat de kans dat er een patiënt 

sterft voor alle verplegenden dezelfde is. De brief van Emmy Scholten (NRC 
20 april 2004) die 30 sterfgevallen meemaakte, tegenover een collega die er 
geen meemaakt, toont aan hoe onterecht dit is. Voorts is bekend dat Lucy de B. 
vaak bij de ernstigere patiënten werd ingezet, terwijl er ook hulpverpleegsters 
in de steekproef waren betrokken. Dit scheelt enorm. Het punt staat op zichzelf 
buiten de discussie Bayes versus klassiek. 

 
• Elffers beperkte zich tot de gegevens van het betreffende ziekenhuis, en bracht 

alleen een correctie aan omdat de rare verdeling van sterfgevallen binnen dat 
ziekenhuis nog niet direct betekent dat het om Lucy de B. gaat. Dit is curieus, 
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en dat kan op meerdere manieren worden aangetoond. Getuige-deskundige 
Ronald Meester en briefschrijver P. Pappenheim (NRC 3 april 2004) hadden 
het hierover, zonder met een oplossing te komen. Er is ook geen bevredigende 
oplossing buiten de Bayesiaanse context. 

 
• Elffers waarschuwt niet voor de prosecutors fallacy. Het verwarren van de 

kans dat iets niet toevallig is met de kans dat verdachte schuldig is, terwijl het 
een factor 40.000 tot 400.000 kan verschillen, moet op zijn minst door een 
deskundige onder de aandacht van de rechter worden gebracht. Dit is een ba-
sisprincipe van het Bayesiaans denken over rechtzaken (ook een basis in de 
zaak Sally Clark). Briefschrijver Bart van Wees (NRC 27 april 2004) wees hier 
op, ook Marjan Sjerps maakte dit op de lezingenmiddag duidelijk. Waar ik 
dan, enigszins ter verdediging van Elffers, aan toe moet voegen dat om funda-
mentele redenen klassieke toetsuitspraken niet zinnig gecombineerd worden 
met de volgens Bayesianen relevante uitspraken. 
 

De combinatie van de eerste en de derde fout leidt tot het verbazingwekkende 
verschil in ordegrootte tussen de uitspraken van Elffers en die van mij. 
 Overigens gingen de berekeningen van Elffers over dertien sterfgevallen, 
waarvan er in ieder geval één achteraf niet tijdens de dienst van Lucy de B. had 
plaatsgevonden, en beperkte de rechtbank zich tot gevallen waarbij geen normale 
doodsoorzaak werd vastgesteld, en voegde zij gevallen waarin patiënten bijna dood 
gingen toe.  

Ik heb een voorbeeld uitgebreid doorgerekend. Mijn voorbeeld is een ver-
pleegster die tien, elf of twaalf onverklaarbare sterfgevallen meemaakt waar er 
maar één verwacht wordt. Elffers zou bij twaalf gevallen verklaren dat de kans dat 
dit toevallig is één op de zeven miljoen is. Onder veronderstellingen die ik plausi-
bel acht, denk ik dat het nodig is om eerst de cijfers van een tiental vergelijkbare 
ziekenhuizen te analyseren om meer te weten te komen over de variatie in sterfte-
kansen over verplegenden, om de kans dat men zich hierin vergist te reduceren.  
 
 
5 Korte reactie op critici 
 
Voorafgaand aan mijn detailanalyse geef ik enige reacties op de artikelen in het 
genoemde themanummer van STAtOR. Van Zwet gaat ervan uit dat het zeker is dat 
de patiënten vermoord zijn en dat de vraag dan is of Lucy de B. dat gedaan heeft. 
Daar is natuurlijk geen twijfel over mogelijk. In die zin is de uitspraak van de 
rechtbank ook gerechtvaardigd. Zelfs als er van één geval vaststaat dat het om 
moord gaat is het vrijwel zeker dat Lucy de B. dat, gezien de overige omstandighe-
den, gedaan heeft. Het punt is dat dit niet zeker is in het geval dat niemand in het 
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betreffende ziekenhuis moorden heeft gepleegd. Die mogelijkheid ligt ook ten 
grondslag aan het betoog van Meester (in de rechtbank, in een artikel in het NJB en 
een artikel in het genoemde nummer van STAtOR). 

Als er geen sprake is van moord, is de verdenking op het betreffende zieken-
huis gevallen door een coïncidentie en had het net zo goed een ander ziekenhuis 
geweest kunnen zijn. Er is dan een onoplosbaar schaalprobleem volgens Meester. 
In de Bayesiaanse analyse is dit schaalprobleem niet aanwezig. Door een prior kans 
op een moordzuchtige verpleegster aan te nemen, data van soortgelijke ziekenhui-
zen te analyseren en ook daar enige prior kennis van de context te veronderstellen 
ontstaat een sluitend betoog. 

 
 

6 De Bayesiaanse analyse van de kans op veel sterfgevallen bij onschuld 
 
Centraal in de analyse staat de variatiecoëfficiënt van de sterftekans over verpleeg-
sters. Dit wordt in een model vormgegeven door een verdeling waarover a-priori 
ideeën bestaan als: ‘Je kunt je nauwelijks voorstellen dat de kansen bij de ene 
verpleegster meer dan twee maal zo hoog zijn als bij de andere. Maar je kunt het 
niet uitsluiten.’ En over de parameters van de verdeling bestaat onzekerheid. Door 
gegevens te verzamelen over sterfgevallen per verpleegster leer je meer over deze 
verdeling. 

De eerste analyse gaat ervan uit dat alleen de data van 27 verpleegsters uit het 
betreffende ziekenhuis beschikbaar zijn en dat we vrij onzeker zijn over de varia-
tiecoëfficiënt van de sterftekansen per verpleegster. Wij genereerden data met een 
variatiecoëfficiënt van twee, wat er op neer kwam dat er één verpleegster vier 
sterfgevallen meemaakte en drie verpleegsters drie sterfgevallen. Met dat soort data 
kan dan de voorspellende kansverdeling worden berekend van het aantal sterfge-
vallen dat een verpleegster in soortgelijke omstandigheden kan meemaken. Het 
blijkt echter dat 27 data onvoldoende is om de onzekerheid over de variatiecoëffi-
ciënt weg te nemen. De uitkomsten blijken geheel bepaald te worden door de prior 
kans die men toekent aan een grote variatiecoëfficiënt. 
 Om wat meer te kunnen zeggen heb je data nodig van ongeveer tien verge-
lijkbare ziekenhuizen. Dus genereerden wij 270 data op dezelfde basis (met zes 
sterfgevallen als uitschieter). Uit de analyse bleek dat een zo grote dataset voldoen-
de is om tot verantwoorde schattingen te komen (nauwelijks meer afhankelijk van 
prior ideeën). Met de volgende uitkomsten: 
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Kansen op veel doden na 270 data met verwachting 1 en variatiecoëfficiënt 2 

Aantal doden  Kans: 1 op  
10 34.617  
11 96.745  
12 265.133  
13 711.840  

 
Daarbij moet wel aangetekend worden dat het voorbeeld in de loop van de tijd wat 
is verschoven. Elffers had het oorspronkelijk over dertien sterfgevallen, bij het 
proces ging het uiteindelijk om zeven sterfgevallen en drie bijna sterfgevallen 
zonder medische verklaring. Om dat te duiden is een andere gegevensverzameling 
nodig, en het is heel wel mogelijk dat dit in het geval Lucy de B. iets heel anders 
oplevert. Een dergelijk onderzoek is geen sinecure, maar het levert wel veel infor-
matie op. 
 De moeilijkste discussie is of bij de berekening van de verdeling van de 
variatiecoëfficiënt het aantal van tien sterfgevallen moet worden meegenomen. Als 
er geen sprake is van moord, dan is blijkbaar de variatiecoëfficiënt erg hoog en 
daarmee de kans dat zoiets gebeurt. Anders dan men zou denken, is het geen 
uitgemaakte zaak hoe hier mee om te gaan. Dit illustreert eens te meer hoe complex 
de materie is. 
 
 
7 De kans op veel sterfgevallen als schuldig 

 
Nog een lastig detail: als Lucy een seriemoordenares zou zijn, zou ze, indien ze 
niet was ontslagen, misschien wel meer moorden gepleegd hebben. Toch telt alleen 
de kans dat er in de betreffende perioden twaalf slachtoffers vallen. Het feit dat ze 
na twaalf sterfgevallen ontslagen is, heeft een even grote kans onder onschuld als 
onder schuld. Een mooi voorbeeld van het ‘likelihood principle’: je mag alleen 
maar refereren aan dat wat gebeurd is, nooit aan wat had kunnen gebeuren. Het 
enige dat telt is de kans op twaalf slachtoffers in de betreffende periode als zij 
schuldig is. Dat maakt behoorlijk uit. De ‘moordintensiteit’ van een moordzuchtige 
verpleegster is een onzekere factor. Dit maakt de kans op het gebeurde kleiner. Het 
gebeurde had ook eerder of later kunnen plaatsvinden.  

Ik heb in mijn voorbeeld gesteld dat de kans op tien slachtoffers in de gege-
ven tijdsperiode één op vijf is. Deze uitkomst blijkt vrij robuust voor verschillende 
veronderstellingen. Maar ook hier geldt dat het moeilijk uitleggen is, ook aan 
collega’s in de waarschijnlijkheidsrekening. Een grote simulatiestudie is haast de 
enige mogelijkheid.  
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8 Gifsporen 

 
Om met de basis van de tenlastelegging te beginnen: bij twee patiënten zijn gifspo-
ren gevonden. Baby Amber is gestorven aan digoxinevergiftiging, een ander geval 
was minder duidelijk. De rechtbank acht het geval wettig en overtuigend bewezen, 
de verdediging bestrijdt dat. De vergiftiging kan ook spontaan optreden. En bij de 
overige ten laste gelegde gevallen zijn geen gif- of andere sporen gevonden. Ik heb 
wat gerekend aan de bewijskracht van deze gegevens. Alles hangt af van de kans 
dat digoxinevergiftiging om andere redenen kan optreden. Als dat drie op de 
duizend keer is tegen één op de vijf keer bij toediening van het gif, is twee op de 
tien gevallen van gifsporen ongeveer honderd maal zo aannemelijk bij schuld als 
bij onschuld. Maar de uitkomst is extreem gevoelig voor de kans op ‘spontane’ 
gifsporen.  

De verdediging gebruikte hiernaast het argument dat er niet alleen geen gif-
sporen waren bij de andere gevallen, er waren ook geen andere sporen of aanwij-
zingen (zoals DNA) ondanks uitgebreid speurwerk. Dat is aannemelijker onder de 
hypothese onschuld, een factor twee heb ik in de berekeningen gezegd, maar dat 
lijkt me aan de lage kant. Een factor tien lijkt me ook mogelijk. Maar ik zou niet 
direct weten hoe onderzoek op dit punt helderheid zou kunnen verschaffen. Bij mij 
blijft voor de sector aanwijzingen, waar bijna het hele proces over ging, dus niet 
meer dan een factor 50 over.  
 
 
9 Dagboek 

 
Dan het dagboek, de moeilijkste. Lucy de B. schreef in haar dagboek, dat zij had 
toegegeven aan haar compulsie en dat zij naar de hel zou gaan als dit uitkwam. En 
dat op een dag van een sterfgeval. Zij verklaarde dat het ging om het leggen van 
tarotkaarten. De compulsie moordlust lijkt plausibeler. Helder nadenken hoe dit 
gegeven te gebruiken is niet eenvoudig. Het gaat om de verhouding tussen de 
volgende twee kansen: 
 
P(passage|schuldig) = P(zij pleegde een moord en schreef het op) + P(tarot) 
 
en 
 
P(passage|onschuldig) = P(tarot) 
 
Terwijl P(tarot) is: zij speelde tarot op de dag van het sterfgeval en het kwam zo 
beroerd uit dat ze de betreffende passage schreef. Waarbij ik denk dat het leggen 
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van tarotkaarten als er weer een sterfgeval plaatsvindt ook al ben je onschuldig, 
veel waarschijnlijker is dan zonder deze aanleiding. De kans dat tarotkaarten 
beroerd uitkomen, lijkt mij eenvoudiger te schatten. En de kans dat iemand na een 
moord zoiets in een dagboek opschrijft (maar niet in alle andere gevallen!)? Ik 
denk dat er wel een analyse mogelijk is die de onzekerheid op deze punten iets kan 
terugdringen, maar makkelijk zal het niet zijn. Ik neem voor de kansverhouding een 
factor vijf. En zou veel meer over dat dagboek willen weten, nu is het een wilde 
gok. Typisch een factor voor de rechter om tamelijk subjectief vast te stellen. Maar 
dan wel op basis van bovenstaande elementen. 
 
 
10 Niet bekennen 

 
Niet bekennen is aannemelijker onder schuld dan onder onschuld. Dus is de kans 
dat je schuldig bent wanneer je niet bekent kleiner. Als je de kans ½ acht dat een 
schuldige in dit soort omstandigheden bekent en nul in geval van onschuld, dan is: 
  
P(niet bekennen|schuldig) / P(niet bekennen|onschuldig) = 2.  
 
Dus een factor twee. Hier kan nog wel een statistische analyse tegenaan gegooid 
worden van het verloop van rechtszaken. Die nog lastig is omdat je moet inschatten 
in hoeveel van de gevallen waarin niet werd bekend, ook echt sprake was van 
onschuld. Uiterst fascinerende materie, waarover misschien wel literatuur bestaat. 
Ik kan mij overigens indenken dat er juristen zijn die bestrijden dat niet bekennen 
de kans dat je schuldig bent verkleind. Dat is dan een gevolg van het feit dat ze een 
ander idee hebben over kansen. Wat geen schande is: ook vele statistici accepteren 
het Bayesiaanse kansbegrip niet.  

Kansen in dit soort gevallen zijn niets meer of minder dan hulpmiddelen om 
coherent beslissingen te nemen, waarbij alle informatie zo goed mogelijk wordt 
gebruikt. En de rekenregels zijn op zichzelf simpel te begrijpen. Om op het 
voorbeeld terug te komen: per 250 jaar waren er, zonder het argument bekennen of 
niet, 20 schuldige verpleegsters en één onschuldige. Als van de schuldigen er tien 
bekenden, dan zijn er nog tien schuldige verpleegsters en één onschuldige niet 
bekennende verpleegster. 

 
 
 
 

11 Onzekerheden  
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Het zal duidelijk zijn geworden dat een volledig bevredigende analyse bijna 
onmogelijk is. Dat hoeft ook niet. De rechter mag, ja moet, beslissen welke getallen 
hij acceptabel acht. En het zou ook goed zijn als dat gebeurde. Dat geeft geen 
eenduidigheid, maar wel duidelijkheid. Aanklager en verdediger kunnen zich 
richten op specifieke punten en nieuwe feiten inbrengen of een analyse eisen. Geen 
van de getallen is hard, het zijn inschattingen gegeven de gebruikte informatie en 
de subjectieve inbreng van de rechter. Dat is geheel overeenkomstig de 
uitgangspunten van de Bayesiaanse theorie van beslissen onder onzekerheid.  
 
 
12 Literatuur 

 
Ik ben niet volledig op de hoogte van de literatuur op dit punt, maar kan enige 
aanwijzingen geven. Het beroemdste voorbeeld waar veel Bayesiaans aan gerekend 
is, is een moord in 1956 in Californië, gepleegd door een zwarte man met een 
blanke vrouw in een gele Cadillac. Een stel dat aan deze beschrijving voldeed werd 
voor de rechter gesleept, en vele statistische analyses volgden. Ik heb zelf veel aan 
dit voorbeeld gerekend, en ervaren hoe moeilijk maar ook verrassend en 
bevredigend het is om steeds nieuwe elementen toe te voegen. 

Aan een beroemd ander geval is zelfs een heel boek gewijd: ‘A Probabilistic 
Analysis of the Sacco and Vanzetti Evidence’, in 1996 gepubliceerd door Jay 
Kadane, hoogleraar aan Carnegie Mellon en één van de meest vooraanstaande 
Bayesianen. Wie meer wil weten raadplege zijn curriculum vitae op zijn website.1 
Alleen al op het terrein Statistics and the Law heeft hij meer dan dertig publicaties 
op zijn naam staan, naast honderden andere artikelen. In Amerika is dit inmiddels 
een goed ontwikkeld vakgebied. 

In Engeland heeft Phil Dawid, een zeer vooraanstaand Bayesiaan, een artikel 
met de titel ‘Bayes's theorem and weighing evidence by juries’ geschreven naar 
aanleiding van de zaak Sally Clark, de geheel ten onrechte tot levenslang 
veroordeelde moeder die twee kinderen verloor door wiegendood.2 Over deze zaak 
zijn ook veel populaire stukken geschreven. 
 
 
13 Conclusies 

 

                                                        
1  Zie WWW <http://lib.stat.cmu.edu/~kadane>. 
2  Het artikel is opgenomen in Richard Swinburne (ed.), Bayes's Theorem, Proceedings of the British 

Academy, volume 113 (2000), p. 71-90. 
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Mijn belangrijkste conclusie is dat Nederland ernstig achterloopt in de studie naar 
belangrijke ontwikkelingen op het raakvlak van recht en waarschijnlijkheids-
rekening. Mijn tweede conclusie is dat de zaak Lucy de B. het waard is om nog 
eens goed doorgerekend te worden in een samenspel van juristen en statistici. 
  
 
14 Slot 

 
Het zal nog wel even duren tot zaken als die van Lucy de B. rationeler en bevredi-
gender worden afgedaan dan nu het geval is. Zeker in Nederland waar de verwaar-
lozing van de exacte invalshoek in het onderwijs schrikbarende proporties begint 
aan te nemen. Er zijn spectaculaire wetenschappelijke vorderingen op het gebied 
van beslissen onder onzekerheid die in dit land vrijwel onbekend zijn. Inzichten die 
zeer relevant zijn voor bedrijfskundigen, economen, medici, en zelfs dus voor 
juristen. 
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