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1. Inleiding 
 

Dit oefeningenoverzicht  is opgebouwd vanuit de vragen van de vorige examens, 

gerangschikt per thema.   

De vragen komen van diverse sites.  Vooral de site van Leen Goyens was handig en het 

atheneum van Veurne heeft een prachtige website met uitgewerkte antwoorden en extra 

oefeningen.  Helaas is deze website niet meer online. 

2. Theorie 
 

Telproblemen waarbij volgorde en herhaling al dan niet van belang zijn  

Combinatoriek1 of combinatieleer is een tak van de wiskunde. In de combinatoriek 

bestudeert men eindige verzamelingen van objecten die aan gespecificeerde eigenschappen 

voldoen. In het bijzonder houdt men zich bezig met het "tellen" van objecten in deze 

verzamelingen en het bepalen of er zekere "optimale" objecten in een verzameling aanwezig 

zijn. Aangezien combinatoriek vooral over tellen gaat, wordt het wel de "kunst van het 

tellen" genoemd. 

Vaasmodel 

Een aantal telproblemen kan worden opgelost met behulp van een vaasmodel.Uit een vaas 

met n (verschillende) knikkers worden k knikkers gehaald (getrokken). We kunnen de 

getrokken knikker weer terugleggen of niet en we kunnen van de getrokken k knikkers de 

volgorde onthouden of niet. We spreken over trekken met of zonder terugleggen en van 

geordende of ongeordende uitkomst (de volgorde is wel of niet van belang). 

Variatie 

We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, zonder terugleggen en onthouden de 

volgorde. Voor de eerste trekking zijn er n mogelijkheden. Voor elke volgende trekking is er 

steeds één mogelijkheid minder dan voor de vorige. Een getrokken rijtje heet een variatie 

Daarvan zijn er 

 

Voorbeeld: vier vrienden hebben iets te vieren en ze hebben een complete zaal gehuurd. Er 

zijn 200 plaatsen en ze gaan zo maar ergens zitten. Hoeveel mogelijkheden zijn er? 

                                                      

1 Bron: Wikipedia 
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Herhalingsvariatie 

We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, met terugleggen en onthouden de 

volgorde. Voor elk van de k trekkingen zijn er n mogelijkheden. Een getrokken rijtje heet een 

herhalingsvariatie. Daarvan zijn er  

Voorbeeld: Hoeveel pincodes zijn er? Men kiest 4 maal uit 10 cijfers dus  

Combinatie 

We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, zonder terugleggen en letten niet op 

de volgorde. Een getrokken k-tal heet een combinatie. We kunnen eerst wel op de volgorde 

letten en die daarna vergeten. Er zijn dan k! variaties die hetzelfde k-tal opleveren. Het aantal 

verschillende combinaties is dus: 

 

 

Voorbeeld: Hoeveel verschillende ploegen van 3 deelnemers kunnen we vormen uit 10 

deelnemers. Dat zijn er 

. 

Herhalingscombinatie 

We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, met terugleggen en letten niet op de 

volgorde. Een getrokken k-tal heet een herhalingscombinatie. We kunnen zo'n k-tal 

beschrijven door van elk van de n elementen aan te geven hoe vaak het gekozen is. Dit kan 

aanschouwelijk gebeuren door voor elk element net zoveel 0-en te schrijven als het gekozen is 

en tussen de 0-en van de verschillende elementen een 1 als scheiding te schrijven. Het aantal 

verschillende herhalingscombinaties is dan het aantal mogelijke rijtjes bestaande uit k keer 

een 0 en n-1 keer een 1. We moeten van de k+n-1 plaatsen in de rij er k aanwijzen waar een 0 

komt te staan. Het aantal is dus net zoveel als het aantal combinaties van k uit k+n-1: 

 

Voorbeeld: Op hoeveel manieren kun je 5 eieren kleuren als je over 3 kleuren beschikt. Dus 

k=5 en n=3. Dat kan dus op 
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manieren. 

Toepassing: 

Op hoeveel manieren kunnen n gelijke knikkers verdeeld worden over k verschillende bakjes, 

zo, dat geen bakje leeg is? 

Doe in elk bakje alvast een knikker. Er blijven er n-k over. Deze worden nog over de bakjes 

verdeeld via een herhalingscombinatie, dus van n-k uit k; voor elk van de resterende knikkers 

wordt bepaald in welk bakje hij komt. Er zijn dus: 

 

mogelijkheden. 
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Kansrekening 

Productregel: 

Wanneer een samengestelde beslissing gebaseerd is op verschillende gedeeltelijke 

onafhankelijke beslissingen in willekeurige volgorde.  Bv. eerste beslissing: kiezen uit x 

manieren; tweede beslissing: kiezen uit y manieren; derde beslissing: kiezen uit z manieren 

etc.  --> samengestelde keuze is dan op x.y.z manieren mogelijk.   Formule: P(A en B) = 

P(A).P(B)  (A en B onafhankelijk).  Als A en B niet onafhankelijk zijn geldt de formule van 

voorwaardelijke kans (zie verder) 

Vb: Enkele atleten besluiten samen een vereniging op te richten.  Op de stichtersvergadering 

zijn 9 atleten aanwezig: 2 hoogspringers, vier hardlopers en drie discuswerpers.  Men wil een 

bestuur vormen dat uit één beoefenaar van elk van deze sporttakken bestaat.  Op hoeveel 

manieren is dat mogelijk? 

--> N = 2.4.3 = 24 manieren. 

Somregel: 

De kans op de vereniging van twee elkaar uitsluitende (disjuncte) gebeurtenissen is gelijk 

aan de som van de kansen op ieder van de gebeurtenissen.  Dus: de kans op ofwel A ofwel B 

is de som van de afzonderlijke kansen.  Formule: P (A of B) = P (A) + P(B)   (A en B statistisch 

onafhankelijk) 

Bijvoorbeeld: Wat is de kans om met een dobbelsteen een zes of een één te gooien: 1/6 + 

1/6 = 2/6 of 1/3 

Wanneer gebeurtenissen elkaar niet uitsluiten is de somregel: P(A of B) = P(A) + P(B) – P (A 

enB), De kans op ofwel A ofwel B is dus de som van de afzonderlijke kansen, en daarvan 

afgetrokken de kans dat ze beiden tegelijk gelden.  

Bijvoorbeeld: Kans om uit de nummers 1 tot en met 15 een even nummer of een veelvoud 

van 3 te trekken: 

Er zijn 7 even nummers op de 15, dus kans op een even nummer is 7/15.  Er zijn 5 

veelvouden van 3, dus kans van 5/15 om een veelvoud van 3 te trekken.  En de kans dat het 

tegelijk even is en een veelvoud van 3 zijn de nummers 6 of 12 dus 2/15.  Of dat laatste met 

formule van productregel: kans op even = 7/15; kans dat daarbij een drievoud zit is 2/7; dus 

kans = 14/105 of 2/15.  Of kans op drievoud is 5/15 en daarin zit 2/5 kans op een even getal, 

dus kans op even én drievoud: 5/15*2/5 = 10/30 = 2/15.  De uiteindelijke kans is dan 

7/15+5/15-2/15 = 10/15 of 2/3. 

3. Voorwaardelijke kans 

P (B/A) = 
𝑃 (𝐴 𝑒𝑛 𝐵)

𝑃 (𝐴)
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Statistische gegevens, centrum- en spreidingsmaten en grafische voorstellingen van 

statistische gegevens 

De normale verdeling als continu model bij data met een klokvormige frequentieverdeling 

De normale verdeling komt voor bij een stochastische veranderlijke die continu is. Het 

bijbehorende kansdiagram heeft de vorm van een Gauss-kromme  

De oppervlakte tussen deze kromme en de x-as is steeds gelijk aan 1.  

Interpretatie bij een normale verdeling van relatieve frequentie als oppervlakte van een 

gepast gebied 

Binnen een afstand van één standaardafwijking van de verwachtingswaarde ligt ongeveer 

68% van het oppervlak onder de grafiek van de kansdichtheid van de normale verdeling, 

ongeveer 95% binnen twee standaardafwijkingen afstand van de verwachtingswaarde.  Nog 

99,99% van het oppervlak ligt binnen vier standaardafwijkingen afstand van het midden.  

 

Bron: hbostatistiek.nl 

 P (A of B) P (A en B) 

Bij afhankelijkheid P(A) + P(B) - P(A en B) P(A).P(B/A) 

Bij onafhankelijkheid P(A) + P (B) want P(A en 
B) = 0 

P (A).P(B) want P(B/A) = 
P(B) 
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3. Oefeningen over kansrekening 
 

2000  - Juli Vraag 7 

Neem aan dat de geslachtsverhouding jongen:meisje bij geboorte gelijk is aan 1:1. Van een 

welbepaald gezin weet je dat er drie kinderen zijn en dat er een ervan een meisje is. Hoe 

groot is de kans dat de andere twee kinderen jongens zijn? 

<A> ¼ 

<B> ¾ 

<C> 3/7 

<D> 1/7 

2001 Augustus Vraag 6 

In een studie naar ABO bloedgroepen werden 6000 mensen getest. 

Bij 1846 personen werd noch antigen A noch antigen B gevonden; 2527 personen waren 

positief voor antigen A; 2234 personen waren positief voor antigen B. Hoeveel personen 

waren positief voor beide antigenen ? 

<A> 1,0 % 

<B> 5,0 % 

<C> 7,5 % 

<D> 10. % 

2001 Augustus Vraag 8 

Het voorkomen van rood-groen kleurenblindheid bij een grote groep mensen is voldoende 

nauwkeurig in de tabel weergegeven zodat de getallen als kansen kunnen beschouwd 

worden. 

 Mannelijk Vrouwelijk totaal 

Kleurenblind 4,23% 0,65% 4,88% 

Normaal 48,48% 46,64% 95,12% 

totaal 52,71% 47,29% 100% 

 

Hoe groot is de kans op kleurenblindheid bij een man ? 

<A> 4,23% 

<B> 4,88% 

<C> 8,025% 

<D> 8,725% 
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2002 Juli Vraag 4 

Voor een studie van ABO bloedgroepen worden 6000 mensen getest, bij 607 werden beide 

antigenen A en B gevonden. 2527 personen waren positief voor anti-gen A; 2234 personen 

positief voor antigen B. Bij hoeveel personen waren noch A, noch B gevonden? 

<A> 11%  

<B> 16%  

<C> 21%  

<D> 31% 

2007 – Augustus Vraag 10 

Op hoeveel manieren kunnen we 5 rode ballen en 3 witte ballen verdelen over 3 personen 

als de eerste persoon niet meer dan 5 ballenkrijgt maar wel zeker 2 rode en 1 witte bal krijgt, 

de tweede persoon zeker 1 rode en 1 witte bal en de derde persoon zeker 1 rode bal. 

<A> 9 

<B> 10 

<C> 11 

<D> 12 

2008 - Juli Vraag 1 

Je hebt een doos met 7 gele ballen en 3 blauwe ballen.  Wat is de kans dat je tegelijk een 

gele en een blauwe bal trekt? 

<A> 1/3 

<B> 2/3 

<C> 7/15 

<D> 3/7 

2008 - Juli Vraag 9 

12 euro’s moeten verdeeld worden over Jan, Piet en Els.  Op hoeveel manieren kan je dat 

doen op voorwaarde dat Jan minimum 4 euro krijgt, Els en Piet beiden minstens 3 euro 

krijgen en Piet maximaal 4 euro krijgt? 

<A> 8 

<B> 5 

<C> 6 

<D> 3 
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2008 – Augustus Vraag 3 

Men beschikt over een kaartspel met 12 kaarten, bestaande uit 4 heren, 4 boeren en 4 

dames.  Wat is de kans om bij het tegelijkertijd trekken van twee kaarten, twee dames te 

trekken? 

<A> De kans is groter dan 10% 

<B> De kans is groter dan 9% maar kleiner dan 10% 

<C> De kans is groter dan 8% maar kleiner dan 10% 

<D> De kans is kleiner dan 8% 

2009 – Juli Vraag 4 

Je hebt 8 verschillende bloedstalen.  Op hoeveel manieren kan je die stalen over 2 labo’s 

verdelen als elk labo minstens 1 staal moet krijgen. 

<A> 7 

<B> 36 

<C> 126 

<D> 254 

2010 – Juli  Vraag 8 

We willen een jury samenstellen met 12 mensen. Als kandidaten zijn er 10 mannen en 8 

vrouwen.  

Er moeten meer vrouwen dan mannen zijn. 

Hoeveel mogelijkheden zijn er om deze jury samen te stellen? 

<A> 210 

<B> 2226 

<C> 2238 

<D> meer als 5000 

2010 – Augustus Vraag 2 

In een school zijn er 2 klassen van het eerste leerjaar: klas 1A en 1B. Samen tellen deze 

klassen 51 leerlingen. In klas 1A zitten er 2 keer zoveel leerlingen als in 1B. Elke klas bevat 7 

leerlingen met blauwe ogen, de rest heeft bruine ogen. Een leerling met bruine ogen wordt 

bij de directeur geroepen, wat is de kans dat deze uit 1A komt? 

<A> 2/3 

<B> 37/51 

<C> 27/37 

<D> 27/34 
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2010 – Augustus Vraag 3 

In een wachtzaal van van de huisarts zitten 7 mensen, 4 vrouwen en 3 mannen.  Ze weten 

niet wie aan de beurt is. Op hoeveel verschillende manieren kunnen ze bij de dr binnen als je 

weet dat er geen 2 personen van hetzelfde geslacht na elkaar binnen mogen? 

<A> 144 

<B> 70 

<C> 35 

<D> 30 

2011 – Juli Vraag 4 

In een wachtzaal van de dokter zitten er 8 personen, waaronder 4 vrouwen en 4 mannen. 

Wat is de kans dat de eerste persoon die aan de beurt is en de laatste persoon die aan de 

beurt is telkens een vrouw is. Het kiezen gebeurt volledig willekeurig.  

<A> 3/14 

<B> 1/14 

<C> 3/28 

<D> 3/16 

2011 – Juli Vraag 8 

Hieronder staan resultaten van een onderzoek over het vergband tussen roken en 

longkanker.  De bevolking is onderverdeeld in 85% niet-rokers en 15% rokers.  86% van de 

mensen krijgt nooit longkanker.  60% van de rokers krijgt nooit longkander.  

Hoe groot is de kans dat een niet-roker longkanker krijgt? 

<A> 4/100 

<B> 8/85 

<C> 9/100 

<D> 9/85 

2011 – Augustus Vraag 1 

Twee vrouwen en drie mannen gaan willekeurig naast elkaar zitten aan een ronde tafel.  Wat 

is de kans dat de twee vrouwen naast elkaar zitten? 

<A> 20% 

<B> 30% 

<C> 40% 

<D> 50% 
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2011 – Augustus Vraag 2 

In een medisch onderzoek wordt de betrouwbaarheid van een allergie-test bestudeerd. 

De resultaten zijn: 

6% van de proefpersonen test positief 

2% van de proefpersonen test positief, maar is niet allergisch 

1% van de proefpersonen test negatief, maar is toch allergisch 

Wat is de kans dat als je een willekeurige persoon neemt, dat deze persoon allergisch is? 

<A> 4% 

<B> 5% 

<C> 6% 

<D> 7% 

2012 – Juli Vraag 1 

Er zijn 10 kandidaten voor de vorming van een comité, drie daarvan zijn artsen.  Het comité 

bestaat uit exact 5 personen waarvan minstens één arts.  Hoeveel verschillende comités 

kunnen gevormd worden die aan deze voorwaarden voldoen? 

<A> 27720 

<B> 9072 

<C> 231 

<D> 252 

2012 – Augustus Vraag 1 

In de wachtzaal zitten 10 mensen, waarvan er 6 besmet zijn met het griepvirus. Wat is de 

kans dat als de dokter er willekeurig twee mensen uit neemt, dat ze allebei besmet zijn? 

<A> ½ 

<B> 2/5 

<C> 1/3 

<D> 2/3 

2013 - Juli Vraag 1 

In een bol bevinden zich drie witte, vier zwarte en vijf rode knikkers.  We nemen willekeurig 

een knikker uit de bol en plaatsen deze niet terug.  We nemen nu een tweede knikker uit de 

bol.  Hoeveel bedraagt de kans dat deze tweede knikker rood is? 

<A> 5/33 

<B> 5/12 



Brenda Casteleyn, PhD www.keu6.be Page 12 
 

<C> 5/11 

<D> 5/36 

2013 - Augustus Vraag  1 

In een pot bevinden zich 5 rode en 6 witte ballen.  We nemen vier ballen uit de pot.  Wat is 

de kans dat de vier ballen dezelfde kleur hebben? 

<A> 17/33 

<B> 8/15 

<C> 3/11 

<D> 2/33 

2014 – Juli Vraag 7 versie 1 

De kans dat iemand aan een bepaalde ziekte lijdt is 10%.  De kans dat een ziek persoon bij 

een test ook positief test is 90%.  De kans dat een gezonde persoon bij een test ook negatief 

test is 95%.  Wat is de kans dat een willekeurige persoon een valse positieve test zal 

afleggen? 

<A> 4,0% 

<B> 4,5% 

<C> 5,0% 

<D> 5,5% 

2014 – Juli Vraag 7 versie 2 

De kans dat iemand aan een bepaalde ziekte lijdt is 10%.  De kans dat een ziek persoon bij 

een test ook positief test is 90%.  De kans dat een gezonde persoon bij een test ook negatief 

test is 95%.  Wat is de kans dat iemand die een positieve test voor de ziekte aflegt toch 

gezond is?  

<A> 1/2 

<B> 1/3 

<C> ¼ 

<D> 1/6 

2014 – Augustus Vraag 7 

De kans dat een willekeurige persoon een drugsgebruiker is, bedraagt 5%.  De kans dat een 

drugsgebruiker ook positief test bij een drugstest is 95%. De kans dat iemand zonder 

drugsgebruik ook een negatieve drugstest aflegt is 95%. 

Wat is de kans dat een willekeurige persoon die positief test voor drugs inderdaad een 

drugsgebruiker is? 
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<A> 95% 

<B> 80% 

<C> 75% 

<D> 50% 

2015 - Juli Vraag 3 

In een populatie heeft 12% diabetes.  Niet iedereen laat zich testen op diabetes, 80% van de 

mensen laat zich nooit testen.  Van de mensen die zich laat testen heeft 40% diabetes.  Welk 

percentage van de mensen die zich niet laten testen heeft toch diabetes? 

<A> 3% 

<B> 4% 

<C> 5% 

<D> 6% 

2015 - Juli Vraag 6 

Voor de normaalverdeling geldt: 

P(µ - σ < x < µ + σ) = 0,68 

P(µ - 2σ < x < µ + 2σ) = 0,95 

P(µ - 3σ < x < µ + 3σ) = 0,997 

Het kenmerk x is normaalverdeeld en wordt bestudeerd in twee populaties. 

Voor de populatie A is de standaardafwijking 4.  Voor de populatie B is de standaardafwijking 

3.  Gegeven is een grafiek met de twee verdelingen voor de twee populaties. 

Welke uitspraak is verkeerd?            

 

 

 

 

 

 

 

 

                        5                           10                          15                          20          x  

  P 

 

B 

A 
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<A> P (xA < 6) ≈ 0,16 

<B> P (8 < xB < 11) ≈ 0,34 

<C> P (xA > 14) ≈ (xB > 14) 

<D> P (xA  > 18) ≈ (xB < 7) 

2015 - Juli Vraag 7 

In de koelkast bevinden zich 6 bloedzakjes met A+ bloed en 4 bloedzakjes met A- bloed.  Als 

men 3 zakjes bloed willekeurig uit de koelkast haalt, wat is dan de kans dat men er precies 2 

zakjes A+ bij zitten? 

<A> 1/2 

<B> 1/3 

<C> 3/10 

<D> 1/5 

 

2015 – Augustus Vraag 4 

Een hotel telt 10 verdiepingen(van niveau 1 tot en met niveau 10).  Op het gelijkvloers 

(niveau 0) nemen 5 personen de lift naar een hogere verdieping.  De kans dat elk van deze 

personen op een verschillende verdieping uitstapt, ligt tussen: 

<A> 33,5% en 35% 

<B> 31,5% en 33% 

<C> 29,5% en 31% 

<D> 27,5% en 29% 

2015 – Augustus Vraag 10 

Een fabrikant produceert vier verschillende types duikflessen.  Men onderzoekt bij elk type 

duikfles hoeveel minuten een duiker de duikfles onder identieke omstandigheden kan 

gebruiken.  In de onderstaande grafiek zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven 

waarbij men in elk van de vier types een normale verdeling vaststelt.  Welk van de volgende 

uitspraken is niet juist? 
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<A> De kans dat een duiker een duikfles niet langer dan 40 minuten kan 

gebruiken, is het grootst bij een duikfles van type 4. 

<B> De kans dat een duiker een duikfles na 80 minuten nog steeds kan gebruiken, 

is het grootst bij een duikfles van type 1. 

<C> Een duikfles van type 1 kan gemiddeld even lang gebruikt worden als een 

duikfles van type 2. 

<D> Een duiker kan een duikfles van type 3 gemiddeld het langst gebruiken. 

 

2015 – Augustus Vraag 13 

Een farmabedrijf exporteert 40% van zijn productie naar het buitenland de rest is voor het 

binnenland.  Men ondervindt dat 15% van de producten voor de export met vertraging 

geleverd wordt.  Onder alle producten die met vertraging geleverd worden, is er 60% voor 

de export.  Bepaal het aandeel van de producten voor het binnenland dat zonder vertraging 

geleverd wordt. 

<A> 14/15 
<B> 14/25 
<C> 27/50 
<D> 31/50 

2016 – Juli geel Vraag 6 

In de wachtkamer van een tandarts staan zes stoelen in een kring.  Hierop hebben twee 

mannen en vier vrouwen in een willekeurige volgorde plaatsgenomen.  Hoe groot is de kans 

dat er onmiddellijk rechts en onmiddellijk links van elke man een vrouw zit? 
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<A> 50% 

<B> 60% 

<C> 72% 

<D> 75% 

2016 Juli geel Vraag 14 

In een woonzorgcentrump lijdt 8% van de mannen en 4% van de vrouwen aan de ziekte van 

Parkinson.  Onder de bewoners kiest men lukraak één man en één vrouw.  Hoe groot is dan 

de kans dat precies één van beiden aan de ziekte van Parkinson lijdt? 

<A> 3,24% 

<B> 10,32% 

<C> 11,36% 

<D> 12,58% 

2016 Augustus geel Vraag 7 

PSA (Prostaat-Specifiek Antigeen) is een proteïne dat geproduceerd wordt door cellen in de 

prostaatklier. Door het opmeten van de PSA-waarde in het bloed kan men bij mannen het 

risico op prostaatkanker bepalen. In een medisch labo gebruikt men drie toestellen om PSA-

waarden te bepalen: 

• met toestel T1 is er 1 % kans op een foute analyse en dit toestel wordt bij 60 % van 

de analyses gebruikt; 

• met toestel T2 is er 2 % kans op een foute analyse en dit toestel wordt bij 30 % van 

de analyses gebruikt; 

• met toestel T3 is er 4 % kans op een foute analyse en dit toestel wordt bij 10 % van 

de analyses gebruikt. 

Als men vaststelt dat de PSA-analyse van een bepaald bloedstaal onjuist is, hoe groot is dan 

de kans dat men hierbij toestel T1 of toestel T2 heeft gebruikt? 

<A> 65 % 

<B> 68 % 

<C> 72 % 

<D> 75 % 

2016 Augustus geel Vraag 13  

Twee jongens en zes meisjes nemen in een willekeurige volgorde plaats op een van de acht 

stoelen die naast elkaar op een rij staan.  Hoe groot is de kans dat er precies twee meisjes 

tussen de twee jongens zitten? 
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<A> 1/14 

<B> 5/56 

<C> 1/7 

<D> 5/28 

2017 – Juli geel Vraag 8 

Een hartchirurg contacteert in een willekeurige volgorde vijf collega’s: één uit Detroit, één 

uit San Francisco, één uit New York, één uit Chicago en één uit Houston.  Wat is de kans dat 

hij zijn collega uit Chicago eerder contacteert dan die uit Detroit en ook die uit Detroit 

eerder dan die uit New York? 

<A> 1/6 

<B> 1/8 

<C> 1/10 

<D> 1/12 

2017 – Juli geel Vraag 14 

Vooraf: voor een standaard normaal verdeelde toevalsvariabele Z geldt de 68-95-99,7-

vuistregel: P(-1<Z<1) ~ 0,68; P(-2<Z<2) ~0,95; P(-3<Z<3) ~ 0,997. 

Het IQ van een bepaalde bevolkingsgroep is normaal verdeeld.  Van deze groep heeft 16% 

een IQ van minder dan 95 en 2,5% haalt een IQ hoger dan 125. Twee mensen worden 

lukraak uit deze bevolkingsgroep gekozen.  De kans dat minstens één van beiden een IQ 

heeft dat hoger is dan 115 

<A> Is kleiner dan 5% 

<B> Ligt tussen 5% en 15% 

<C> Ligt tussen 15% en 25% 

<D> Ligt tussen 25% en 35% 

2017 – Juli geel Vraag 15 

Stel dat 5% van de bevolking een genetische afwijking heeft.  Er is een test beschikbaar om 

deze afwijking te meten, maar die is niet perfect.  Als een persoon de afwijking heeft, geeft 

de test in 95% van de gevallen inderdaad positief, maar anders negatief.  Als een persoon de 

afwijking niet heeft, geeft de test in 97% van de gevallen inderdaad negatief, maar anders 

toch positief.  Stel dat bij een willekeurig persoon de test postieif aangeeft.  De kans P dat 

deze persoon inderdaad de afwijking heeft, voldoet aan: 

<A> 0,6 ≤ P < 0,7 
<B> 0,7 ≤ P < 0,8 
<C> 0,8 ≤ P < 0,9 
<D> 0,9 ≤ P < 1 
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2017 – Augustus geel Vraag 8 

Vier mannelijke en vijf vrouwelijke verpleegkundigen zijn kandidaat voor de nachtdienst 

tijdens het komende weekend.  De hoofdverpleegkundige besluit drie van hen via lottrekking 

aan te duiden.  Noem PV de kans dat er minstens één vrouw wordt gekozen en PM de kans 

dat er minstens één man wordt gekozen.  Hoeveel is PV – PM? 

<A> Ongeveer 7% 

<B> Ongeveer 10% 

<C> Ongeveer 12% 

<D> Ongeveer 15% 

2017 – Augustus geel Vraag 14 

Vooraf: voor een standaar normaal verdeelde toevalsvariabele toevalsvariabele Z geldt de 

68-95-99,7-vuistregel: P(-1<Z<1) ~ 0,68; P(-2<Z<2) ~0,95; P(-3<Z<3) ~ 0,997. 

De score van een examen in eerste zittijd is normaal verdeeld met gemiddelde µ1 en 

standaardafwijking σ1.  De score van het examen in tweede zittijd is ook normaal verdeeld 

met gemiddelde gemiddelde µ2 en standaardafwijking σ2.  Stel dat µ2 = µ1 + σ1 en σ2 = 2. σ1 

en beschouw de score x = µ2 + σ2.   

Welke van de volgende vier uitspraken is waar? 

<A> De kans om in de tweede zittijd minstens de score x te behalen is ongeveer 10 

keer kleiner dan de kans om in de eerste zittijd minstens de score x te behalen. 

<B> De kans om in de tweede zittijd minstens de score x te behalen is ongeveer 

gelijk aan de kans om in de eerste zittijd minstens de score x te behalen. 

<C> De kans om in de tweede zittijd minstens de score x te behalen is ongeveer 10 

keer groter dan de kans om in de eerste zittijd minstens de score x te behalen. 

<D> De kans om in de tweede zittijd minstens de score x te behalen is ongeveer 

100 keer groter dan de kans om in de eerste zittijd minstens de score x te behalen. 

2017 – Augustus geel Vraag 15 

In een faculteit geneeskunde is 60% van de professoren een vrouw.  1 op de 3 vrouwelijke 

professoren draagt een bril.  Er is 40% kans dat een willekeurig aangeduide professor (uit 

deze faculteit) die een bril draagt een vrouw is.  Hoeveel procent van de mannelijke 

professoren uit deze faculteit draagt een bril? 

<A> 45% 

<B> 50% 

<C> 60% 

<D> 75% 

2018 – Arts geel Vraag 8 
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N personen van verschillende lengte gaan lukraak in een rij staan. De kans dat door de 

plaatsverwisseling van precies twee personen de rij netjes geordend is van klein naar groot 

bedraag 1/48. Hoeveel personen staan in de rij? 

<A> N = 3 

<B> N = 4 

<C> N = 6 

<D> N = 8 

2018 – Arts geel Vraag 9 

Vooraf: Voor een standaard normaal verdeelde toevalsvariabele Z geldt de 68-95-99,7-

vuistregel:  

P(-1 < Z < 1) ≈0,68; P(-2 < Z < 2)  ≈ 0,95; P(-3 < Z < 3) ≈ 0,997. 

De bevolking op een zeker continent bestaat uit 50% mannen en 50% vrouwen. De lengte 

van de mannen is normaal verdeeld, met gemiddelde 180 cm en standaardafwijking 5 cm. 

De lengte van de vrouwen is ook normaal verdeeld, met gemiddelde 170 cm en 

standaardafwijking 10 cm. Twee personen worden lukraak gekozen. De kans dat beide 

personen minstens 180 cm groot zijn 

<A> Is groter dan of gelijk aan 9% maar kleiner dan 10% 

<B> Is groter dan of gelijk aan 10% maar kleiner dan 11% 

<C> Is groter dan of gelijk aan 11% maar kleiner dan 12% 

<D> Is groter dan of gelijk aan 12% maar kleiner dan 13% 

 

2018 – Tandarts geel Vraag 9 

Een groep proefpersonen bestaat uit 3 mannen en 7 vrouwen. Om een nieuwe soort 

tandpasta te testen kiest men hieruit 4 personen waarbij er minstens 1 man moet zijn. 

Hoeveel verschillende keuzes zijn er? 

<A> 140 

<B> 145 

<C> 160 

<D> 175 

2018 – Tandarts geel Vraag 10 

Vooraf: Voor een standaard normaal verdeelde toevalsvariabele Z geldt de 68-95-99,7-

vuistregel:  

P(-1 < Z < 1) ≈0,68; P(-2 < Z < 2)  ≈ 0,95; P(-3 < Z < 3) ≈ 0,997. 
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In een bepaalde stad is de lengte van volwassen vrouwen normaal verdeeld met een 

gemiddelde lengte van 161 cm en een standaardafwijking van 6 cm. In die stad wonen  

200 000 volwassen vrouwen. Hoeveel ervan hebben een lengte tussen 149 cm en 167 cm? 

<A> Ongeveer 142 000 

<B> Ongeveer 154 000 

<C> Ongeveer 163 000 

<D> Ongeveer 175 000 

2019 – Arts geel Vraag 4 

Alle leerlingen van eenzelfde klas leggen 3 toetsen af voor het vak aardrijkskunde. Elke toets 

staat op 40 punten. Het klasgemiddelde van de tweede toets ligt 20% hoger dan bij de 

eerste toets. In vergelijking met de eerste toets ligt het klasgemiddelde van de derde toets 

dan weer 10% lager. Over de drie toetsen samen is het klasgemiddelde 31 op 40. Wat is het 

klasgemiddelde op 40 bij de tweede toets? 

<A> 30 

<B> 32 

<C> 34 

<D> 36 

2019 – Arts geel Vraag 9 

In de studierichting verpleegkunde nemen 6 meisjes en 2 jongens deel aan een praktische 

sessie. De docent wil ze indelen in twee gorpjes die uit 1 jongen en 3 meisjes bestaan. 

Hoeveel verschillende dergelijke groepsindelingen zijn er mogelijk? 

<A> 20 

<B> 24 

<C> 36 

<D> 40 

2019 – Tandarts geel Vraag 4 

Aan een wiskundetoets nemen 18 leerlingen deel. De gemiddelde score van deze 18 

leerlingen is 8 op 10 en 6 leerlingen maken een volledig correcte toets. Hoeveel is de 

gemiddelde score op 10 van de overige 12 leerlingen? 

<A> 6,75 

<B> 7 

<C> 7,25 

<D> 7,5 
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2019 – Tandarts geel Vraag 9 

Er werd een onderzoek opgezet naar de werkzaamheid van een nieuwe test voor het 

opsporen van een parasiet op beukenbomen. Elke beuk reageert positief of negatief op de 

test. De bevindingen van het onderzoek zijn de volgende: 

 14% van de beuken test positief. 

 2% van de beuken test positief, maar heeft de parasiet niet 

 4% van de beuken test negatief, maar heeft toch de parasiet 

Wat is de totale kans dat, als een beuk de parasiet heeft, de beuk ook positief zal testen? 

<A> 75% 

<B> 82,5% 

<C> 84% 

<D> Meer dan 84% 

2021 – Arts Vraag 4 

In een woonzorgcentrum zijn 40% van de bewoners mannelijk en 60% vrouwelijk. Er breekt 

een besmetting door een virus uit. 

Voor de vrouwelijke bewoners is de kans op besmetting ¼ en voor de mannelijke bewoners 

½.  

Als een vrouw besmet is, is de kans op overlijden 1/3. 

Als een man besmet is, is de kans op overlijden ¼. 

Hoe groot is de kans dat een lukraak gekozen bewoner van het centrum overlijdt ten gevolge 

van dit virus? 

<A>  10% 

<B>  12% 

<C>  15% 

<D>  16% 

2021 – Arts Vraag 8 

Om de pandemie in eigen land op te volgen publiceert een overheidsdienst dagelijks het 

gemiddeld aantal vastgestelde besmettingen berekend over de voorbije 7 dagen. Op 8 april 

wordt gemeld dat het gemiddelde aantal dagelijks vastgestelde besmettingen gedurende 

periode 1-7 april 2500 bedraagt. Op 9 april wordt meegedeeld dat het gemiddelde aantal 

dagelijks vastgestelde besmettigen over de periode 2-8 april 2675 bedraagt. 

Wat kan je met zekerheid stellen?  
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<A>  Op 8 april zijn er 175 besmettingen meer vastgesteld dan op 7 april. 

<B>  Op 8 april zijn er 1225 besmettingen meer vastgesteld dan op 1 april. 

<C>  Op 8 april zijn er 49% besmettingen meer vastgesteld dan op 1 april. 

<D>  Tussen 1 en 8 april is het aantal vastgestelde dagelijkse besmettingen elke 

dag met 1% toegenomen. 

2021 – Tandarts Vraag 4 

Een farmabedrijf onderzoekt een nieuwe en snellere test, Qtest genaamd, om corona op te 

sporen. Een proef wordt opgezet met een publiek van 1000 proefpersonen, waarbij geweten 

is dat 10% ervan met corona besmet is. 

 Van diegenen die met corona besmet zijn, geeft de Qtest in 90% van de gevallen een 

positief resultaat. 

 Van diegenen die niet met corona besmet zijn, geeft de Qtest in 2% van de gevallen 

een positief resultaat. 

Wat is de kans dat een lukraak uit deze populatie gekozen persoon, waarvoor de Qtest een 

positief resultaat geeft, effectief met corona besmet is? 

<A>  1/6 

<B> 1/5 

<C> 5/9 

<D> 5/6 

2021 – Tandarts Vraag 7 

Vooraf: voor een standaard normaal verdeelde toevalsvariabele Z geldt de 68-95-99.7 

vuistregel: P(-1 < Z < 1) ≈ 68%; 𝑃(−2 < 𝑍 < 2) ≈ 95%; 𝑃(−3 < 𝑍 < 3) ≈ 99,7%. 

De bovenbloeddruk van mannen, gemeten in mmHg, is normaal verdeeld met een 

gemiddelde van 128,5 en standaardafwijking van 11,5. Hoe groot is de kans dat bij een 

willekeurig gekozen koppel mannen de bovenbloeddruk bij beiden hoger is dan 140? 

<A> Deze kans is strikt kleiner dan 2% 

<B> Deze kans is groter dan 2% en strikt kleiner dan 3% 

<C> Deze kans is groter dan 3% en strikt kleiner dan 4% 

<D> Deze kans is groter dan 4% 
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4. Oplossingen oefeningen 
 

2000  - Juli Vraag 7 

Gegeven: geslachtsverhouding jongen:meisje bij geboorte gelijk is aan 1:1. Van een 

welbepaald gezin weet je dat er drie kinderen zijn en dat er een ervan een meisje is. 

Gevraagd:  kans dat de andere twee kinderen jongens zijn? 

Oplossing: 

Maak een waarschijnlijkheidsboom: 

M M  M 

J 

J  M 

  J 

J M  M 

J 

J  M 

   J 

Dit geeft n het totaal 8 mogelijke combinaties.  Maar JJJ is niet mogelijk, dus 7 combinaties.  

Daarvan is er 3 mogelijkheid met 2 jongens 3/7 

 Antwoord C 

 

2001 – Augustus Vraag 6 

Gegeven: n =6000.  Noch A noch B: 1846; enkel A: 2527; enkel B: 2234.  

Gevraagd: Hoeveel personen waren positief voor beide antigenen ? 

Oplossing: 

1846     noch A noch B 

2527    A 

2234    B 

6607 

6607 – 6000 = zowel A als B = 10% 

 Antwoord D 
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2001 Augustus Vraag 8 

Oplossing: Uit de tabel lezen we dat op 52,71% mannen 4,23% kleurenblind is.  Op 100% 

mannen is dat 4,23 . 100/52,71 = 8,025% 

 Antwoord C 

2002 Juli Vraag 4 

Gegeven: n= 6000; A en B: 607; enkel A: 2527; enkel B: 2234 

Gevraagd: % noch A, noch B? 

Oplossing: 

n = 6000   607 A en B 

   2527 A 

   2234 B 

Totaal met antigen: 2527 + 2234 – overlap (=607) = 4154 

6000 – 4154 = 1846 noch A noch B 

1846/6000 = 0,307 of ongeveer 31% 

 Antwoord D 

2007 – Augustus Vraag 10 

Gegeven: 5 rode balen; 3 witte balen; persoon 1: 2 rode, 1 witte en maximaal 5 

Persoon 2: 1 rode bal; persoon 3: 1 witte bal 

Nog te verdelen: 1 rode en 1 witte 

Mogelijkheden om die rode en witte te verdelen: 

P
ER

SO
O

N
 1

 

 
Geen 

P2 wit enP3rood 

P2rood enP3wit 

P2wit en rood 

P3 wt en rood 

Rood P2wit en P3 geen 

P3 wit en P2 geen 

Wit P2 rod en P3 geen 

P3 rood en P2 geen 

Rood en wit P2 en P3 geen 
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9 manieren 

 Antwoord A 

2008 Juli Vraag 1 

Gegeven: doos met 7 gele ballen en 3 blauwe 

Gevraagd: kans trekking gele én blauwe bal 

Oplossing: gevraagd is de kans dat de 2de geel is op voorwaarde dat de eerste blauw is + de 

kans dat de 2de blauw is op voorwaarde dat de eerste geel is. 

P(blauw).P(geel/blauw)+ P(geel).P(blauw/geel) 

= 3/10.7/9 + 7/10.3/9 

= 21/90 + 21/90 

= 42/90 = 7/15 

 Antwoord C 

2008 - Juli Vraag 9 

Gegeven:  Jan   min 4 euro 

  Els min 3 euro 

  Piet  min 3 euro 

  Piet  max 4 euro 

2 euro vrij te verdelen 

Gevraagd:Aantal mogelijke verdelingen? 

Oplossing: Jan 4 euro; Piet 3 euro;  Els: 3 euro en de 2 extra kan op volgende manieren 

verdeeld worden: 

Ja
n

 

2 euro Piet: 0 en Els: 0 

1 euro Piet: 1 en Els: 0 

Piet: 0 en Els: 1 

0 euro Piet: 1 en Els: 1 

Piet: 0 en Els: 2 

Piet: 2 maar niet toegelaten 

We tellen 5 mogelijkheden 

 Antwoord B 

2008 – Augustus Vraag 3 
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Gegeven: kaartspel met 12 kaarten, bestaande uit 4 heren, 4 boeren, 4 dames 

Gevraagd: kans bij trekking van 2 kaarten op 2 dames 

Oplossing: 

Gebeuren A: 1ste kaart is dame 

Gebeuren B: 2de kaart is dame 

P (A∩B) = P(A)P(B/A) = 4/12.3/11 = 1/11 = 0.0909 = 9,1% 

 Antwoord B 

2009 – Juli Vraag 4 

Er zijn 8 stalen te verdelen en per staal heb je twee keuzes (nl het ene of het andere labo).  

Er zijn dus in het totaal 28 mogelijkheden.  Maar de mogelijkheid dat alle stalen in het ene 

lab zijn of alle stalen in het andere lab zijn niet toegelaten, die moeten dus worden 

afgetrokken 

2Aantal stalen – 2 = 28 – 2 = 254 

 Antwoord D 

2010 – Juli  Vraag 8 

Mogelijkheden: 8 vrouwen en 4 mannen; 7 vrouwen en 5 mannen.  Vanaf 6 vrouwen en 6 

mannen niet meer toegestaan want dan zijn er niet meer vrouwen.   

Voor de eerste combinatie zijn er volgende mogelijkheden: 

 (8 vrouwen uit 8 vrouwen).(4 mannen uit 10 mannen) 

Combinatie 8 uit 8 = 1    

Combinatie 4 uit 10 = 10!/4!.6! = (10.9.8.7) / (4.3.2.1) = 210 mogelijkheden 

Voor de tweede combinatie zijn er volgende mogelijkheden: 

(7 vrouwen uit 8 vrouwen). (5 mannen uit 10 mannen) 

Combinatie 7 uit 8 = 8!/7!.1! = 8 

Combinatie van 5 uit 10 = 10!/5!.5! = (10.9.8.7.6) / (5.4.3.2.1) = 2016 

Het totaal aantal mogelijkheden is dus de som: 210 = 2016 = 2226 

 Antwoord B 

2010 – Augustus Vraag 2 
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Gegeven:  Totaal aantal leerlingen: 51 

In klas A twee keer zoveel leerlingen als in klas B 

In elke klas 7 ll met blauwe ogen, rest bruine ogen 

Gevraagd: Kans dat iemand met bruine ogen uit klas A komt 

Oplossing: bepaling aantal ll in klas A en klas B 

2B + B = 51 

3 B = 51 

B = 17 

In klas A zitten dus 34 leerlingen waarvan 7 met blauwe en 27 met bruine ogen 

In klas B zitten 17 leerlingen waarvan 7 met blauwe ogen en 10 met bruine ogen 

In het totaal zijn er dus 37 leerlingen met bruine ogen.  De kans dat ze uit klas A komen is 

27/37. 

 Antwoord C 

2010 – Augustus Vraag 3 

Een oplossing beginnend bij Mannen is onmogelijk want er zijn dan 4 mannen nodig: 

MVMVMVMV en er zijn er maar 3 
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Kansboom: 

 
 
 
 
 
 
 
V1 

 
 
 
 
 
 
M1 

 
 
V2 

M2 V3 M3 

V4 M3 

M3 V3 M2 

V4 M2 

 
V3 

M2 V2 M3 

V4 M3 

M3 V2 M2 

V4 M2 

 
V4 

M2 V2 M3 

V3 M3 

M3 V2 M2 

V3 M2 

M2     

M3     

 

Wanneer we starten bij V1 hebben we per man 12 mogelijkheden.  Dus voor de drie mannen 

zijn dat 3x12 = 36 mogelijkheden 

We kunnen bij 4 vrouwen starten: 4 x 36 = 144 mogelijkheden 

Of ook: voor de eerste beurt zijn er 4 mogelijkheden (de 4 vrouwen) 

Voor de tweede beurt zijn 3 mogelijkheden (nl. Man 1, man 2 of man 3), Voor de derde 

beurt zijn er ook 3 mogelijkheden (nl. een van de 3 overblijvende vrouwen).  Voor de vierde 

beurt zijn er 2 mogelijkheden (een van de twee overblijvende mannen), voor de 5de beurt 

zijn er ook 2 mogelijkheden (nl. Een van de twee overblijvende vrouwen).  Voor de 5de en de 

6de beurt is er telkens nog 1 mogelijkheid.  Het totaal aantal mogelijkheden is dan:  

4.3.3.2.2.1.1 = 144 

Antwoord A 

2011 – Juli Vraag 4 

Gegeven: totaal 8 personen, waarvan 4 vrouwen en 4 mannen 

Gevraagd: kans dat 1ste en laatste persoon een vrouw is 

Oplossing:  

Kans dat eerste persoon een vrouw is: 4/8  = 1/2 

Kans dat laatste persoon een vrouw is: 3/7  (1 van de drie overblijvende vrouwen/7 

overblijvende personen) 

12 mogelijkheden 
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kans dat zowel eerste als laatste persoon een vrouw is: productregel: 1/2 x 3/7 = 3/14 

 Antwoord A 

2011 – Juli Vraag 8 

Gegeven: 85% niet-rokers; 15% rokers 

86% van allen nooit longkanker 

60% rokers nooit longkanker 

Gevraagd: kans dat niet-roker longkanker krijgt 

Oplossing:  Je kan dit best oplossen door een kruistabel te maken met 100 mensen, waarvan 

85 rokers en 15 niet rokers.  Vul dan de gegevens in die gegevens zijn: 86% van allen had 

geen longkanker, dus 86 personen op de 100.  De andere 14 hadden dus wel longkanker.  

60% van de rokers, dat zijn er 15*60/100 = 9.   Het aantal met longkanker is dan 15-9 = 6.  Nu 

kunnen ook de allerlaatste cellen worden ingevuld: 14 met longkanker, waarvan 6 rokers.  

Dus 8 niet-rokers.  En 86-8 = 77 niet-rokers, die geen longkanker hebben. 

 Longkanker Geen longkanker Totaal 

Niet-rokers 8 77 85 
Rokers 6 9 15 
Totaal 14 86 100 

De kans dat niet-roker longkanker krijgt is nu gewoon uit de tabel af te leiden, nl.  8/85 

 Antwoord B 

2011 – Augustus Vraag 1 

Aantal mogelijkheden: 

Vrouw 1 op eerste stoel: mogelijke plaatsen andere vrouw: 

VVMMM  (vrouwen naast elkaar) 

VMVMM 

VMMVM 

VMMMV (vrouwen naast elkaar 

Vrouw 1 zit op tweede stoel: mogelijke plaatsen andere vrouw: 

MVVMM (vrouwen naast elkaar) 

MVMVM  
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MVMMV 

Vrouw 1 zit op derde stoel: mogelijke plaatsen andere vrouw: 

MMVVM (vrouwen naast elkaar) 

MMVMV 

Vrouw 1 zit op vierde stoel: mogelijke plaatsen andere vrouw: 

MMMVV (vrouwen naast elkaar) 

In het totaal zijn er 10 schikkingen.  Tel het aantal waarbij de 2 vrouwen naast elkaar 

zitten: 5 schikkingen 

Kans is 50% 

 Antwoord D 

2011 – Augustus Vraag 2 

Maak een kruistabel en vul de gekende gegevens in voor 100 personen: we weten dat 6 op 

100 proefpersonen positief test, dus de andere 94 zijn negatief.  Verder weten we dat 2 op 

de 100 proefpersonen positief en niet allergisch is.  We vullen de 2 in bij positief en niet 

allergisch.  Ten slotte zetten we een 1 bij negatief en allergisch.  We kunnen nu de 

ontbrekende cellen invullen: 94-1 = 93 in de cel negatief en niet-allergisch.  De som voor 

niet-allergisch wordt dan 95.  We vinden dan bij allergisch/positief 4 en ten slotte voor 

allergisch negatief 5 

 Allergisch Niet allergisch Totaal 

Positief 4 2 6 
Negatief 1 93 94 
Totaal 5 95 100 

Er is dus 5% kans dat een willekeurige persoon allergisch is. 

Antwoord B 

2012 – Juli Vraag 1 

Gegeven: 10 kandidaten waarvan 3 artsen 

Gevraagd: Aantal combinaties van 5 waarvan minstens 1 arts 

Oplossing: 

Aantal combinaties van 5 uit 10: 10!/5!*5! = 10.9.8.7.6/5.4.3.2=9.7.4= 252 

Aantal combinaties van 5 uit 7 = aantal combinaties zonder dokter:  

7!/5!.2! = 21 
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Oplossing:  252 – 21 =231 

 Antwoord C 

2012 – Augustus Vraag 1 

Gegeven: 10 mensen, waarvan 6 besmet. 

Gevraagd:  kans dat als de dokter er willekeurig twee mensen uit neemt, ze allebei besmet 

zijn 

Oplossing:  

Gebeuren A: 1stepersoon is besmet 

Gebeuren B: 2depersoon is besmet 

P (A∩B) = P(A)P(B/A) = 6/10.5/9 = 30/90 = 1/3 

 Antwoord C      

2013 - Juli Vraag 1 

Gegeven: 3 witte, 4 zwarte, 5 rode knikkers.  We nemen willekeurig een knikker uit de bol en 

plaatsen deze niet terug.  We nemen nu een tweede knikker uit de bol.   

Gevraagd: Kans tweede knikker rood 

Oplossing:  

Eerste bal kan wit, zwart of rood zijn.  P(wit) = 3/12  P(zwart) = 4/12 en P(rood) = 5/12 

Er zijn drie mogelijkheden: 

- 1ste bal wit en 2de rood: kans volgens productregel:  3/12 . 5/11  =  15/132 

- 1ste bal zwart en 2de rood: kans volgens productregel:  4/12 . 5/11 =  20/132 

- 1ste bal rood en 2de rood: kans volgens productregel:  5/12.4/11 =  20/132 

De somregel van deze drie mogelijkheden geeft de kans dat de tweede bal rood is: 

15/132+20/132+20/132 = 55/132 = 5/12 

 Antwoord B 

2013 - Augustus Vraag  1 

Gegeven: Pot met 5 rode en 6 witte ballen.  P(rood) = 5/11 en P(wit) = 6/11 

Gevraagd:  We nemen vier ballen uit de pot.  Kans op vier ballen met dezelfde kleur 
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Oplossing:  

Er zijn twee mogelijkheden: vier rode of vier witte: 

- 4 rode: kans volgens productregel: 5/11.4/10.3/9.2/8= 5/330 

- 4 witte: kans volgens productregel: 6/11.5/10.4/9.3/8 =15/330 

De somregel van deze twee mogelijkheden geeft de kans op vier knikkers van dezelfde kleur: 

20/330 = 2/33 

 Antwoord D 

2014 – Juli Vraag 7 versie 1 

Gegeven: P(ziekte) = 10%.  P(ziekte en positief) = 90% P(gezond en negatief) = 95% 

Gevraagd: P(vals positief) 

Oplossing:     

      Ziek en positief: 90% (90) 

Ziek: 10% (100)         

1000 personen    Ziek en negatief: 10% (10) 

      Gezond en positief: 5% (45)  

Gezond: 90% (900) 

     Gezond en negatief: 95% (855) 

De kans om vals positief te zijn is dus 0,90 x 0,05 = 0,045 = 4,5% 

Of 45 is 4,5% van 1000 personen. 

 Antwoord B 

2014 – Juli Vraag 7 versie 2 

Gegeven: P(ziekte) = 10%.  P(ziekte en positief) = 90% P(gezond en negatief) = 95% 

Gevraagd: P(gezonde persoon bij positieve test) 
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Oplossing:     

      Ziek en positief: 90% (90) 

Ziek: 10% (100)         

1000 personen    Ziek en negatief: 10% (10) 

      Gezond en positief: 5% (45) 

Gezond: 90% (900) 

     Gezond en negatief: 95% (855) 

Het totaal aantal positief geteste mensen is 90 + 45 = 135.  Daarvan zijn er 45 gezond.  Dat 

aandeel is 1/3 op het totaal aantal positief getesten. 

 Antwoord B 

2014 – Augustus – Vraag 7 

Gegeven: P(druggebruiker) = 5%; P(druggebruiker + positief) = 95%;  P(niet gebruiker + 

negatief) = 95%  

Gevraagd: P(druggebruiker) bij positieve test  

Oplossing:     

       Gebruiker en positief: 95% (47,5) 

Gebruiker: 5% (50)         

1000 personen     Gebruiker en negatief: 5% (2,5) 

       Niet-gebruiker en positief: 5% (47,5) 

Niet-gebruiker: 90% (950) 

      Niet-gebruiker en negatief: 95% (902,5) 

Het totaal aantal positief geteste mensen is 47,5 + 47,5 = 95.  Daarvan zijn er 47,5 gebruiker.  

Dat aandeel is 50% op het totaal aantal positief getesten. 

 Antwoord D 
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2015 - Juli Vraag 3 

100 personen  --> 80 nooit getest 

  --> 20 getest: hiervan 40% diabetes = 20/100*40 = 8 personen 

Op 100 mensen hebben er 12 diabettes.  8 daarvan zitten bij mensen die getest zijn.  De 

overige 4 zitten bij wie nooit getest werd.  Hoeveel % is dat?  4 = ?% van 80 --> 4/80 = 1/20 = 

5% 

 Antwoord C 

2015 - Juli Vraag 6 

Voor de normaalverdeling geldt: 

P(µ - σ < x < µ + σ) = 0,68 

P(µ - 2σ < x < µ + 2σ) = 0,95 

P(µ - 3σ < x < µ + 3σ) = 0,997 

Het kenmerk x is normaalverdeeld en wordt bestudeerd in twee populaties. 

Voor de populatie A is de standaardafwijking 4.  Voor de populatie B is de standaardafwijking 

3.  Gegeven is een grafiek met de twee verdelingen voor de twee populaties. 

Welke uitspraak is verkeerd?            

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: 

Gemiddelde µA = 10 en  µA = 11 

Bovenstaande vastellingen kunnen dus vertaald worden als volgt: 

 

                        5                           10                          15                          20          x  

  P 

 

B 

A 
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Voor A:  

 P(10 - 4 < x < 10 + 4) = 0,68 --> P(6 < x < 14) = 0,68 

 Hieruit kunnen we afleiden dat antwoord A juist is.  Immers:  0,68 is de kans dat x 

tussen 6 en 14 ligt, dus (1 - 0,68) is de kans dat x kleiner is dan 6 of groter dan 14 (twee 

uiteinden van de grafiek).  Vermits de grafiek symmetrisch is, kan de kans op P(xA)<6 

gevonden worden door dit verschil te delen door 2: (1-0,68)/2 = 0,16.  --> Waarde voor 

grafiek A in antwoord C  

 P(10 - 2.4 < x < 10 + 2.4) = 0,95 --> P(2 < x < 18) = 0,95 

 Hieruit leiden we af de waarde voor grafiek A van antwoord D af: Immers:  0,95 is de 

kans dat x tussen 2 en 18 ligt, dus (1 - 0,95) is de kans dat x kleiner is dan 2 of groter dan 18 

(twee uiteinden van de grafie).  Vermits de de grafiek symmetrisch is, kan de kans op P(xA) > 

18 gevonden worden door dit verschil te delen door 2: (1-0,95)/2 = 0,025. 

 P(10 - 3.4 < x < 10 + 3.4) = 0,997 --> P(-2 < x < 22) = 0,997 

Voor B: 

 P(11 - 3 < x < 11 + 3) = 0,68 --> P(8 < x < 14) = 0,68 

 Hieruit kunnen we afleiden dat antwoord B juist is.  Immers: 0,68 is de kans dat x 

tussen 8 en 14 ligt, het gemiddelde ligt in het midden van dit gebied.  Dit gemiddelde is 11.  

De kans dat x tussen 8 en 11 ligt is dus de helft van dat gebied: 0,68/2 = 0,34  

 Hieruit berekenen we ook P(xB > 14).   0,68 is de kans dat x tussen 8 en 14 ligt, dus (1 

- 0,68) is de kans dat x kleiner is dan 8 of groter dan 14 (twee uiteinden van de grafiek).  

Vermits de grafiek symmetrisch is, kan de kans op P(xA)> 14 gevonden worden door dit 

verschil te delen door 2: (1-0,68)/2 = 0,16.   --> Antwoord C voor grafiek B is dezelfde waarde 

als bij grafiek A:  antwoord C is juist .  vinden we ook P(xB <8) = 0,16 

 P(11 - 2.3 < x < 11 + 2.3) = 0,95 --> P(5 < x < 17) = 0,95 

 P(11 - 3.3 < x < 11 + 3.3) = 0,997 --> P(2 < x < 20) = 0,997 

Antwoord D is fout. 

De kans dat P(xB < 5) is 0,025.   

We weten dat de kans op P(xB <8) = 0,16 en de kans op P(xB < 5) is 0,025, dus de kans P(xB < 

7) ligt tussen 0,025 en 0,16 

 Antwoord D 
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2015 - Juli Vraag 7 

In de koelkast bevinden zich 6 bloedzakjes met A+ bloed en 4 bloedzakjes met A- bloed.  Als 

men 3 zakjes bloed willekeurig uit de koelkast haalt, wat is dan de kans dat men er precies 2 

zakjes A+ bij zitten? 

Antwoord:  

Bereken het totaal aantal mogelijke combinaties van 3 zakjes uit 10 = 10!/7!.3! = 120 

Mogelijke combinaties met precies 2 A+ zakjes: 

A+A+A- of A+A-A+ of A-A+A- 

 - Aantal mogelijkheden om 2 zakjes uit de 6 A+ zakjes krijgen: 6!/2!.4! = 15 

 - Aantal mogelijkheden om 1 zakje A- uit de 4 A- zakjes te krijgen: 4!/1!.3! = 4 

--> aantal mogelijke combinaties van 3 bloedzaken met 2 A+ en 1 A- : 15*4 = 60 

De totale kans is dus 60/120 = 1/2 

Alternatieve berekening: 

Bereken de kans voor elke aparte mogelijkheid en tel op  

P(A+A+A- ) = P (A+).P(A+).P(A-) = 6/10.5/9.4/8 = 3/18 

P(A+A-A+) = P (A+).P(A-).P(A+) = 6/10.4/9.5/8 = 3/18 

P(A-A+A-)= P (A-).P(A+).P(A+) = 4/10.6/9.5/8 = 3/18 

Totale kans: 3*18 + 3/18 + 3/18 = 9/18 = 1/2 

 Antwoord A 

2015 – Augustus Vraag 4 

Een hotel telt 10 verdiepingen(van niveau 1 tot en met niveau 10).  Op het gelijkvloers 

(niveau 0) nemen 5 personen de lift naar een hogere verdieping.  De kans dat elk van deze 

personen op een verschillende verdieping uitstapt, ligt tussen: 

Oplossing: 

Het totaal aantal mogelijke combinaties voor 5 personen om de lift te nemen: elke persoon 

kan van 1 tot 10 nemen: 10.10.10.10.10= 105 
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Enkel als de verdiepingen verschillend zijn: 1ste persoon heeft 10 opties; 2de nog 9; 3de nog 8 

enz.  Dus zijn er zo 10! = 10.9.8.6.5.4.3.2 = 30240 mogelijkheden 

Kans= Aantal verschillende mogelijkheden/totaal aantal = 30 240/100 000 = 30,24% 

 Antwoord C 

2015 – Augustus Vraag 10 

Een fabrikant produceert vier verschillende types duikflessen.  Men onderzoekt bij elk type 

duikfles hoeveel minuten een duiker de duikfles onder identieke omstandigheden kan 

gebruiken.  In de onderstaande grafiek zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven 

waarbij men in elk van de vier types een normale verdeling vaststelt.  Welk van de volgende 

uitspraken is niet juist? 

 

Opties A, C en D zijn juiste stellingen 

 Antwoord B is fout 

2015 – Augustus Vraag 13 

Een farmabedrijf exporteert 40% van zijn productie naar het buitenland de rest is voor het 

binnenland.  Men ondervindt dat 15% van de producten voor de export met vertraging 

geleverd wordt.  Onder alle producten die met vertraging geleverd worden, is er 60% voor 

de export.  Bepaal het aandeel van de producten voor het binnenland dat zonder vertraging 

geleverd wordt. 

Oplossing: 
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Maak een kruistabel: vul 40 in voor het totaal buitenland en 60 voor totaal binnenland.  

Bereken 15% van de 40 uit buitenland die vertraging oplopen: 15.40/1OO = 6 en vul in in de 

tabel.  We weten dan dat de overigen (40-6 = 34) geen vertraging oplopen.  Bij alle 

producten met vertraging is er 60% voor export.  De 6 die we hebben ingevuld is dus 60%, 

dan betekent dit dat er 40% of 4 vertraging oplopen in het binnenland.  We kunnen nu 4 en 

10 invullen in de tabel.  De overige tabellen kunnen nu ook worden ingevuld.   

 Buitenland Binnenland Totaal 

Vertraging 6 4 10 

Geen vertraging 34 56 90 

Totaal 40 60 100 

 

Het aandeel producten voor het binnenland zonder vertraging lezen we nu af uit de tabel: 

56/60 = 28/30 of 14/15 

 Antwoord A 

2016 – Juli Vraag 6 

In de wachtkamer van een tandarts staan zes stoelen in een kring.  Hierop hebben twee 

mannen en vier vrouwen in een willekeurige volgorde plaatsgenomen.  Hoe groot is de kans 

dat er onmiddellijk rechts en onmiddellijk links van elke man een vrouw zit? 

Oplossing: 

Er zijn 5 manieren om de vrouwen en mannen in kring te zetten, in 3 opstellingen zitten er 

onmiddellijk links en rechts een vrouw: 3/5 = 60% 

 Antwoord B 

2016 Juli Vraag 14 

In een woonzorgcentrump lijdt 8% van de mannen en 4% van de vrouwen aan de ziekte van 

Parkinson.  Onder de bewoners kiest men lukraak één man en één vrouw.  Hoe groot is dan 

de kans dat precies één van beiden aan de ziekte van Parkinson lijdt? 

Oplossing 

8/100 . 96/100 = 4/100.92/100 = 0,1136  

 Oplossing C 

2016 Augustus Vraag 7 

PSA (Prostaat-Specifiek Antigeen) is een proteïne dat geproduceerd wordt door cellen in de 

prostaatklier. Door het opmeten van de PSA-waarde in het bloed kan men bij mannen het 
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risico op prostaatkanker bepalen. In een medisch labo gebruikt men drie toestellen om PSA-

waarden te bepalen: 

• met toestel T1 is er 1 % kans op een foute analyse en dit toestel wordt bij 60 % van 

de analyses gebruikt; 

• met toestel T2 is er 2 % kans op een foute analyse en dit toestel wordt bij 30 % van 

de analyses gebruikt; 

• met toestel T3 is er 4 % kans op een foute analyse en dit toestel wordt bij 10 % van 

de analyses gebruikt. 

Als men vaststelt dat de PSA-analyse van een bepaald bloedstaal onjuist is, hoe groot is dan 

de kans dat men hierbij toestel T1 of toestel T2 heeft gebruikt? 

Oplossing 

Neem 1000 analyses, dan zijn er vanT1: 600x1% =  6 onjuiste, van T2 zijn er: 300x2% = 6 

onjuiste en van T3 zijn er 100x4% =4 fouten.  In het totaal zijn er dan 16 onjuiste stalen.  12 

daarvan komen van staal T1 of van staal T2, dat is dus 12/16 = 75% 

 Antwoord D 

2016 Augustus Vraag 13  

Twee jongens en zes meisjes nemen in een willekeurige volgorde plaats op een van de acht 

stoelen die naast elkaar op een rij staan.  Hoe groot is de kans dat er precies twee meisjes 

tussen de twee jongens zitten? 

Oplossing: 

Totaal aantal combinaties: n!/k!(n-k)! =  n8!/6!(8-6)! = 28 

Aantal mogelijke combinaties met 2 meisjes ertussen is 5 

Kans: 5/28 

 Antwoord D 

2017 – Juli geel Vraag 8 

Een hartchirurg contacteert in een willekeurige volgorde vijf collega’s: één uit Detroit, één 

uit San Francisco, één uit New York, één uit Chicago en één uit Houston.  Wat is de kans dat 

hij zijn collega uit Chicago eerder contacteert dan die uit Detroit en ook die uit Detroit 

eerder dan die uit New York? 

Oplossing: 

Mogelijke combinaties  Kans 
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CDNxx  1/5 x ¼ x 1/3 x 2/2 x 1/1 = 1/60 

CDxNx  1/5 x ¼ x 2/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

CDxxN  1/5 x ¼ x 2/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

CxDNx  1/5 x 2/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

CxDxN  1/5 x 2/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

CxxDN 1/5 x 2/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

xCDNx  2/5 x 1/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

xCDxN  2/5 x 1/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

xCxDN  2/5 x 1/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

xxCDN 2/5 x 1/4 x 1/3 x ½ x 1/1 = 1/60 

Totale kans: 10 x 1/60 = 10/60 = 1/6 

 Antwoord A 

2017 – Juli geel Vraag 14 

Vooraf: voor een standaard normaal verdeelde toevalsvariabele Z geldt de 68-95-99,7-

vuistregel: P(-1<Z<1) ~ 0,68; P(-2<Z<2) ~0,95; P(-3<Z<3) ~ 0,997. 

Het IQ van een bepaalde bevolkingsgroep is normaal verdeeld.  Van deze groep heeft 16% 

een IQ van minder dan 95 en 2,5% haalt een IQ hoger dan 125. Twee mensen worden 

lukraak uit deze bevolkingsgroep gekozen.  De kans dat minstens één van beiden een IQ 

heeft dat hoger is dan 115 

Oplossing: 

Bepaal σ: tussen 95 en 125 ligt 3σ, dus σ is gelijk aan 10.  Het gemiddelde ligt dus op 105. 

115 ligt op 1 standaardafwijking van het gemiddelde, dus tussen 95 en 115 ligt 68% en  

tussen 85 en 125 ligt 95%. 

De kans dat IQ kleiner is dan 115 is 1 – 0,16 = 0,84 

De kans dat twee personen een IQ hebben lager dan 115 = 0,84 x 0,84 = 0,7056 

De kans dat er minstens één een IQ heeft hoger dan 115 is 1 – de kans dat ze allebei een 

lager IQ hebben = 1 – 0,7056 = 0,2944 

 Antwoord D 
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2017 – Juli geel Vraag 15 

Stel dat 5% van de bevolking een genetische afwijking heeft.  Er is een test beschikbaar om 

deze afwijking te meten, maar die is niet perfect.  Als een persoon de afwijking heeft, geeft 

de test in 95% van de gevallen inderdaad positief, maar anders negatief.  Als een persoon de 

afwijking niet heeft, geeft de test in 97% van de gevallen inderdaad negatief, maar anders 

toch positief.  Stel dat bij een willekeurig persoon de test postief aangeeft.  De kans P dat 

deze persoon inderdaad de afwijking heeft, voldoet aan: 

Oplossing: 

Neem 1000 personen en maak een kruistabel. Noteer 50 (5% met genetische afwijking) en 

950 (zonder afwijking).  Bereken dan op basis van de gegeven percentages de aantallen in de 

cellen en maak de som voor het totaal. 

 

Het aandeel die inderdaad een afwijking hebben (47,5) van de personen die postief testen 

(76) bedraagt 47,5/76 = 0,625  

 Antwoord A 

2017 – Augustus geel Vraag 8 

Vier mannelijke en vijf vrouwelijke verpleegkundigen zijn kandidaat voor de nachtdienst 

tijdens het komende weekend.  De hoofdverpleegkundige besluit drie van hen via lottrekking 

aan te duiden.  Noem PV de kans dat er minstens één vrouw wordt gekozen en PM de kans 

dat er minstens één man wordt gekozen.  Hoeveel is PV – PM? 

Oplossing: 

PV = 5/9x 4/8 x 3/7 = 60/504 

PM = 4/9 x 3/8 x 2/7 = 24/504 

PV – PM = 60/504 – 24/504 = 36/504 = 0,0714 = 7% 

 Antwoord A 

2017 – Augustus geel Vraag 14 

Vooraf: voor een standaar normaal verdeelde toevalsvariabele toevalsvariabele Z geldt de 

68-95-99,7-vuistregel: P(-1<Z<1) ~ 0,68; P(-2<Z<2) ~0,95; P(-3<Z<3) ~ 0,997. 

Heeft afwijking Heeft geen afwijking Totaal

Positief getest 47,5 28,5 76

Negatief getest 2,5 921,5 924

Totaal 50 950 1000
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De score van een examen in eerste zittijd is normaal verdeeld met gemiddelde µ1 en 

standaardafwijking σ1.  De score van het examen in tweede zittijd is ook normaal verdeeld 

met gemiddelde gemiddelde µ2 en standaardafwijking σ2.  Stel dat µ2 = µ1 + σ1 en σ2 = 2. σ1 

en beschouw de score x = µ2 + σ2.   

Welke van de volgende vier uitspraken is waar? 

Oplossing: 

x = µ2 + σ2.   

In de tweede zittijd ligt x op 1 standaardafwijking van het gemiddelde: 

P = (1-0,68)/2 = 0,16 =16% 

x = µ1 + σ1 + 2. σ1 = µ1 +  3. σ1 

In de eerste zittijd ligt x op 3 standaardafwijkingen van het gemiddelde 

P = (1-0,003)/2 = 0,0015 = 0,15% 

16% is ongeveer 100 keer groter dan 0,15% 

 Antwoord D 

2017 – Augustus geel Vraag 15 

In een faculteit geneeskunde is 60% van de professoren een vrouw.  1 op de 3 vrouwelijke 

professoren draagt een bril.  Er is 40% kans dat een willekeurig aangeduide professor (uit 

deze faculteit) die een bril draagt een vrouw is.  Hoeveel procent van de mannelijke 

professoren uit deze faculteit draagt een bril? 

Oplossing: 

Neem 1000 personen en maak een kruistabel. Noteer 600 vrouwen en 400 mannen.  

Bereken dan op basis van de gegeven percentages de aantallen voor de vrouwen: 1/3 van de 

vrouwen draagt een bril: 200 vrouwen met en 400 zonder bril.  40% van de brildragers is 

vrouw: 200  vrouwen vertegenwoordigen dus 40%, het aandeel mannelijke brildragers is dan 

60% of 300. 

 

Het aandeel mannelijke brildragers op het totaal is dan 300/1000 = 75% 

 Antwoord D 

VROUWEN MANNEN Totaal

Draagt bril 200 300 500

Draagt geen bril 400 100 500

Totaal 600 400 1000
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2018 – Arts geel Vraag 8 

Aantal mogelijke rangschikkingen: n! 

Aantal combinaties van twee personen om van plaats te verwisselen: n!/2(n-2)! 

Kans = 
𝑛!/2(𝑛−2)!

𝑛!
 = 

1

2(𝑛−2)!
 

2(n-2)! = 48 

 n = 6  want 2(6-4)! = 2.(4.3.2) = 48 

 Antwoord C 

2018 – Arts geel Vraag 9 

Vermits het gemiddelde bij mannen 180 is, is er 50% kans dat een man groter is dan 180 cm. 

Bij vrouwen vinden we 180 cm op 1 standaardafwijking verwijderd van het gemiddelde. Dat 

wil zeggen dat (100% - 68%)/2 = 16% groter is dan 180 cm. 

Bereken de kans dat één persoon groter is dan 180: 

 Mannen Vrouwen Totaal 

180 cm of groter 50 16 66 

Kleiner dan 180 50 84 144 

Totaal 100 100 200 

 

66/200 =33% = kans dat er iemand groter is dan 180 cm 

Kans dat twee personen groter zijn dan 180 cm: 0,33 * 0,33 = 0,1089  

 Antwoord B 

 

2018 – Tandarts geel Vraag 9 

Groep bestaande uit 3 maanden en 7 vrouwen. Aantal mogelijke keuzes is combinatie van 4 

uit 10: 

𝐶 =  
10!

6!4!10
4  = 

10.9.8.7

4.3.2
 = 

10.3.7

1
 = 210 

Aantal keuzes met enkel vrouwen vallen weg: 𝐶7
4  = 

7!

3!4!
 = 

7.6.5

3.2
 = 7.5 = 35 

Overschot = aantal groepen met minstens 1 man = 210 – 35 = 175 

 Antwoord D 
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2018 – Tandarts geel Vraag 10 

Gemiddelde = 161 en standaardafwijking = 6 

Tussen 161 en 167 = 1 standaardafwijking van gemiddelde  68/2 = 34%  

Tussen 149 en 161 = 2 standaardafwijkingen van gemiddelde  95/2 = 47,5% 

Tussen 149 en 167 zit 81,5% van de vrouwen of 200 000 * 81,5% = 163 000 vrouwen 

 Antwoord C 

 

2019 – Arts geel Vraag 4 

(𝑥 1+ 𝑥1 .1,20 + 𝑥1 .0,90)

3
 = 31 

(𝑥 1 +  𝑥1 . 1,20 +  𝑥1 . 0,90) = 93 

3,10 . x1 = 93 

X1 = 93/3,10 = 30 

X2 = 30. 1,20 = 36 

 Antwoord D 

 

2019 – Arts geel Vraag 9 

Aantal groepjes van 3 meisjes: 𝐶3
6 = 

6!

3!3!
 = 

(6.5.4)

3.2
 = 20 maar hierin zit een dubbeltelling want 

het ene groepje bepaalt meteen ook het overblijvende groepje. Aantal combinaties met 

jongens: elk van de 10 groepjes kan met één van de twee jongens gecombineerd worden. 

Dus totaal aantal mogelijkheden: 10 x 2 = 20. 

 Antwoord A 

 

2019 – Tandarts geel Vraag 4 

N = 18 gemiddelde = 8 op 10 

Voor n= 6 allemaal 10/10 

Hoeveel is gemiddelde over overige 12 = x? 

Totaal aantal behaalde punten: 18.8 

Aantal punten van 6 studenten: 6.10 
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18.8 – 6.10 = 12. X 

144 – 60 = 12x 

84 = 12 x  x = 7 

 Antwoord B 

 

2019 – Tandarts geel Vraag 9 

Gegeven: 14% is positief; 2% positief maar geen parasiet en 4% negatief en toch een 

parasiet.  Vul frequentietabel in voor n=100: 

 Positief Negatief Totaal 

Parasiet 12 4 16 

Geen parasiet 2 82 84 

Totaal 14 86 100 

 

Vermits 14% positief is, is de overige 86% negatief  vul 86 in in tabel. 86 is de som van 4 

met parasiet en 82 zonder  vul 82 in in tabel.  Het geheel moet uitkomen op 100, dus het  

resterende cijfer (positief/parasiet) is dan 12. Vul nu de rechtse totaalrij in.  

We lezen nu in de tabel dat er bij de 16 beuken die een parasiet hebben 12 positief testen of 

12/16 = 75% 

 Antwoord A 

2021 – Arts Vraag 4 

Gegeven: In een woonzorgcentrum zijn 40% van de bewoners mannelijk en 60% vrouwelijk. 

Er breekt een besmetting door een virus uit. 

Voor de vrouwelijke bewoners is de kans op besmetting ¼ en voor de mannelijke bewoners 

½.  

Als een vrouw besmet is, is de kans op overlijden 1/3. Als een man besmet is, is de kans op 

overlijden ¼. 

Gevraagd: Hoe groot is de kans dat een lukraak gekozen bewoner van het centrum overlijdt 

ten gevolge van dit virus? 

Oplossing: vertrek met 40 mannen en 60 vrouwen 

Mannen: 40: besmet: ½.40 = 20, daarvan overlijden er ¼ .20 = 5 mannen 

Vrouwen: 60: besmet: ¼.60 = 15, daarvan overlijden er 1/3.15 = 5 vrouwen 
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In het totaal overlijden er 10 van de 100 personen, dat is een kans van 10% 

 Antwoord A 

2021 – Arts Vraag 8 

Om de pandemie in eigen land op te volgen publiceert een overheidsdienst dagelijks het 

gemiddeld aantal vastgestelde besmettingen berekend over de voorbije 7 dagen. Op 8 april 

wordt gemeld dat het gemiddelde aantal dagelijks vastgestelde besmettingen gedurende 

periode 1-7 april 2500 bedraagt. Op 9 april wordt meegedeeld dat het gemiddelde aantal 

dagelijks vastgestelde besmettigen over de periode 2-8 april 2675 bedraagt. 

Wat kan je met zekerheid stellen?  

Oplossing: 

1-7 april: gemiddeld 2500 

2-8 april: gemiddeld 2675 

Het totaal aantal besmettingen op de dagen 2 tot en met 7 zijn gelijk. Stel dit voor door x 

Het gemiddelde gerapporteerd op 8 april =( x + aantal besmettingen op dag 1)/7 = 2500 

 x + (besmettingen dag1) = 2500*7         (1) 

Het gemiddelde gerapporteerd op 9 april = (x + aantal besmettingen op dag 8)/7 = 2675 

 x + (besmettingen dag 8) = 2675*7        (2) 

Trek (2) af van (1):  

besmettingen dag 8 – besmettingen dag 1 = 2675*7 – 2500*7 

                 = 175*7 = 1225 

Op 8 april zijn er dus 1225 besmettingen meer vastgesteld dan op 1 april 

 Antwoord B 

2021 – Tandarts Vraag 4 

Een farmabedrijf onderzoekt een nieuwe en snellere test, Qtest genaamd, om corona op te 

sporen. Een proef wordt opgezet met een publiek van 1000 proefpersonen, waarbij geweten 

is dat 10% ervan met corona besmet is. 

 Van diegenen die met corona besmet zijn, geeft de Qtest in 90% van de gevallen een 

positief resultaat. 

 Van diegenen die niet met corona besmet zijn, geeft de Qtest in 2% van de gevallen 

een positief resultaat. 
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Wat is de kans dat een lukraak uit deze populatie gekozen persoon, waarvoor de Qtest een 

positief resultaat geeft, effectief met corona besmet is? 

Oplossing: vul alle gegevens in in een kruistabel:  

 Besmet Niet besmet Totaal 

Qtest positief 90 900*2/100=18 108 

Qtest negatief 10 882 892 

Totaal 100 900 1000 

 

Dus: 108 mensen testen positief met Qtest, daarvan waren er 90 effectief besmet of een 

kasn van: 90/108 = 10/12 of 5/6 

 Antwoord D 

2021 – Tandarts Vraag 7 

Vooraf: voor een standaard normaal verdeelde toevalsvariabele Z geldt de 68-95-99.7 

vuistregel: P(-1 < Z < 1) ≈ 68%; 𝑃(−2 < 𝑍 < 2) ≈ 95%; 𝑃(−3 < 𝑍 < 3) ≈ 99,7%. 

De bovenbloeddruk van mannen, gemeten in mmHg, is normaal verdeeld met een 

gemiddelde van 128,5 en standaardafwijking van 11,5. Hoe groot is de kans dat bij een 

willekeurig gekozen koppel mannen de bovenbloeddruk bij beiden hoger is dan 140? 

Oplossing: 

140 is een standaardafwijking hoger dan het gemiddelde van 128,5. 
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Links van 128.5 zijn 50% van de gevallen tussen 128.5 en 140 zit de helft van 68%, dus het 

aandeel dat een bloeddruk heeft van meer dan 140 = 100%- (50%+34%) = 100% - 84% = 16%. 

De kans voor 1 persoon is dus 16%, de kans voor 2 persoon is dan: 0,16*0,16 = 0.256 of 

2,56%. 

 Antwoord B 

 

 

 


