
Extra Opgaven Kansrekening en Statistiek (2S270) Week 2

1. Een persoon doet een HIV-test. Helaas is de uitslag positief. De test is echter niet perfect.
De persoon vraagt zich af wat de kans is dat hij nu ook echt HIV heeft. Gegeven is: de
kans op HIV in de betreffende populatie waartoe de persoon behoort is 0.001, de kans op
een positieve test als iemand geen HIV heeft is 0.01, de kans op een positieve test als iemand
ook echt HIV heeft is 0.99.

(a) Bereken de gevraagde kans.

(b) Gelukkig, hij heeft nog hoop. In de toekomst wil men niet iemand onterecht aan het
schrikken maken en daarom de test perfectioneren. Hoe klein moet de kans op een
positieve uitslag terwijl iemand geen HIV heeft zijn om de kans op een terechte HIV-
diagnose te stellen als de uitslag positief is groter dan 99% te laten zijn?

2. Een verjaardagsprobleem: Jan komt aan op een feestje met 23 deelnemers. Hij weet dat in
zo’n groep de kans op een samenvallende verjaardag groter is dan de helft en vraagt zich af
of iemand dezelfde verjaardag heeft als hij. Hoe groot is die kans? Hoe groot n moet het
aantal deelnemers zijn opdat die kans groter is dan de helft?

3. Hoe groot is de kans dat men bij het werpen van 5 dobbelstenen een 3tal van gelijk aantal
ogen krijgt in combinatie met een paar van gelijke aantallen (“full house”)?

4. In een doos zitten 26 bollen, elk met een andere letter van het alfabet. Piet halt er één voor
één zeven uit, noteert de letter en werpt de bol terug in de doos. Hoe groot is de kans dat
hij met de genoteerde letters zijn naam kan vormen? En wat wordt dat zonder terugleggen?
Is de kans dan groter of kleiner?
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