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SSI cases for carousel assignment  

 

 

This document provides an overview of some SSI cases which can be used during the 

carousel assignment.  

 

 

Contents: 

 The future of the Oostvaardersplassen (De toekomst van de Oostvaardersplassen) 

 Egg cell donation/IVF (Eiceldonatie/IVF) 

 A Volkswagen diesel, is it still allowed? (Een Volkswagen diesel, mag dat nog?) 

 Nuclear energy or climate change? (Kernenergie of klimaatverandering?) 

 (Bio)plastic fantastic? 

 Chemistry in the neighbourhood (Chemie in de buurt) 

 Nanoparticles (Nanodeeltjes) 

 Statistics after all in the case against Lucia de B (Toch statistiek in de zaak Lucia de B) 

 The doctor does not understand statistics, and the patient does not really care (De 

dokter snapt de statistiek niet, en de patiënt kan dat eigenlijk niks schelen) 
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De toekomst van de Oostvaardersplassen 

Aanleiding 

- Veel dieren op Oostvaardersplassen in koude winters noodlijdend: te weinig voedsel, dieren 
sterven 

- Maatschappelijk debat wat de invloed van de mens moet zijn op het natuurbeheer van de 
Oostvaardersplassen: belangen van dierenartsen, recreanten, natuurbeheerder etc. 

Voorgestelde oplossingen: 

Er zijn diverse soorten maatregelen denkbaar.  

- Staatsbosbeheer stelt voor zo min mogelijk in te grijpen in de natuur door extra voedsel neer 
te leggen of kadavers te laten liggen.  

- De vereniging van dierenartsen stelt voor dieren af te schieten (en te consumeren) of te 
herplaatsen naar andere natuurgebieden. 

- Beheer op maat: in de bosrijke delen van de Oostvaardersplassen wordt een evenwicht 
gezocht tussen verschillende functies van het gebied; zoals recreatie, natuur en landschap. 
Daarbij wordt een passend beheer gezocht van de aanwezige dieren. Dit kan op verschillende 
manieren gerealiseerd worden: minder dieren toelaten, toegangen afsluiten, het permanent of 
tijdelijk afsluiten van (delen van) bosrijke gebieden, hernieuwde aanplant van (stekel)struiken 
en bomen, verdrijven, en/of uitvangen van dieren en eventueel beheer gericht op aantallen. 



 
 

 
 

Eiceldonatie/IVF 

De afbeelding hieronder komt uit een artikel uit de Daily Mail. Het artikel rapporteerde over een 
vruchtbaarheidskliniek die flyers in de postvakjes van studenten op een van de top universiteiten 
van Engeland verspreidde.  
Het artikel kan vragen oproepen over de wenselijkheid van zo’n ontwikkeling en tevens een beroep 
doen op onderliggende biologische kennis m.b.t.  genetica, IVF. 
 
 

 
 
From:  www.dailymail.co.uk/news/article‐2143184/Fertility‐firm‐appeals‐Cambridge‐University‐girls‐eggdonations.html 
 



    

http://www.delawareonline.com/story/money/business/2015/09/27/vws-american-

ambitions-planted-seeds-downfall/72806322/ 

 

Een volkswagen diesel, mag dat nog?  

In Zwitserland zijn ze vanaf deze week niet meer welkom op de weg: nieuwe, ‘verdachte’ Volkswagen-
diesels. Ruim een week nadat duidelijk werd dat het Duitse autoconcern sjoemelde om dieselauto’s 
schoner te laten lijken, kondigde de Zwitserse rijksverkeersdienst het verbod vrijdagavond aan. Al 
geregistreerde Volkswagen-diesels mogen blijven rondrijden. 

1. Waar gaat dit ‘dieselschandaal’ van Volkswagen ook weer over? 

Volkswagen installeerde 
software in dieselauto’s die 
detecteerde wanneer auto’s 
getest werden. De auto 
schakelde dan over naar een 
zuiniger modus, die op de 
weg niet gebruikt wordt. 
Volgens  

2. Hoe zit het bij andere 
auto’s? 

Dat is nog onduidelijk. Wat we 
wel weten, is dat ook andere 
dieselauto’s veel slechter 
presteren op de weg dan in 
het lab.  

3. Wat is de Nederlandse 
reactie op het 
Volkswagenschandaal? 

Wij kunnen er weinig tot niets 
aan doen, is kort gezegd de 
reactie van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM). Wilma Mansveld (PvdA) is als staatssecretaris verantwoordelijk voor 
de aanwezigheid van mogelijk gemanipuleerde Volkswagen-dieselauto’s, maar ze kan ze niet van de 
weg halen. Mansveld heeft wel een brief gestuurd naar de Europese Commissie waarin ze aangeeft 
dat ze “geschokt is” door de gang van zaken. Ze vraagt de Commissie te bezien of een Europese 
recall van alle betrokken auto’s mogelijk is. 

5. Wat doet die Volkswagen-software eigenlijk? 

Nu wordt het even technisch. Het gaat om een zogeheten defeat device die de uitstoot actief aanpast 
tijdens de test. Volkswagen heeft de computer in de motor, het motormanagement, zo 
geprogrammeerd dat het aan de hand van de stand van het stuur, de remmen, de duur van de ‘rit’ en 
de snelheid kan weten wanneer de auto op de rollenbank staat om getest te worden. Op dat moment 
schakelt de motor voluit de lean NOx trap in. Dat is een katalysator die je kunt vergelijken met een 
spons. Als de spons vol zit met stikstofoxiden, schakelt de motor even bij om ’m te verhitten. De 
schadelijke stoffen in de spons worden dan omgezet in onschadelijke. Maar dat verhitten kost 
brandstof. Detecteert de Volkswagen dat hij gewoon op de weg zit, dan wordt de functie van de lean 
NOx trap beperkt, stelde de EPA in de aanklacht. Dat maakt de auto zuiniger, maar ook viezer. De 
auto stoot dan tot wel veertig keer de toegestane hoeveelheid aan stikstofoxide uit. 

Bron: http://www.nrcq.nl/2015/09/28/een-volkswagen-diesel-in-nederland-mag-dat-nog 



   

http://www.nrc.nl/klimaat/files/2010/01/kernenergie-klimaat.jpg 

http://news.discovery.com/earth/videos/global-warming-and-climate-

change-whats-the-diff-video-140602.htm 

 

Kernenergie of klimaatverandering?  

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen als koolstofdioxide (CO2). Dit broeikasgas 
komt onder andere in de lucht door het rijden met auto’s, het vliegen met vliegtuigen en door het 
maken van elektriciteit. Daarvoor worden fossiele brandstoffen zoals olie en gas verbrand, en daarbij 
komt koolstofdioxide vrij.  

Stroom kan ook in kerncentrales worden gemaakt. Dan worden er geen fossiele brandstoffen verbrand 
en komt er dus ook geen koolstofdioxide in de lucht. In plaats van broeikasgassen komt er uit 
kerncentrales kernafval. Kernafval is heel erg giftig en ook erg radioactief. Als het mis gaat, gaat het 
goed mis (denk aan ramp in Tsjernobyl in 1986).   
 

Nu zijn er dus twee problemen: 
klimaatverandering en kerncentrales. 
Deze problemen lijken een beetje op 
elkaar: ze zijn allebei gevaarlijk, maar 
wetenschappers kunnen niet bepalen wat 
het meest gevaarlijk is. Zowel aan 
kerncentrales als aan klimaatverandering 
kleven gevaren, maar hoe groot die 
gevaren zijn weet eigenlijk niemand zeker.  

(Aangepast t.b.v. van Parrise project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/kernenergie-of-klimaatverandering-kiezen-of-
kniezen 

http://www.kennislink.nl/publicaties/kernenergie-of-klimaatverandering-kiezen-of-kniezen
http://www.kennislink.nl/publicaties/kernenergie-of-klimaatverandering-kiezen-of-kniezen








   
 

Toch statistiek in de zaak Lucia de B. 

Verpleegster Lucia de B. werd in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Volgens de 
rechtbank speelde statistiek geen rol bij de veroordeling. Hoogleraar in de statistiek Richard 
Gill denkt daar anders over. Op dit moment wordt bekeken of de zaak moet worden over 
gedaan. 

Door: Ionica Smeets 

In maart 2003 werd verpleegster Lucia de B. door de rechtbank veroordeeld voor vier moorden en 
twee pogingen tot moord. In de beoordeling speelde statistiek een grote rol: de kans dat zij toevallig 
aanwezig was bij zoveel incidenten zou extreem klein zijn. Statistici hadden veel kritiek op de 
berekeningen. In het hoger beroep van juni 2004 werd statistiek officieel buiten de bewijsvoering 
gehouden en Lucia de B. werd veroordeeld tot levenslang voor zeven moorden en drie pogingen tot 
moord. 

Hoogleraar in de statistiek Richard Gill gelooft dat onjuiste statistiek wel degelijk een grote rol speelde 
bij deze veroordeling en vindt dat de zaak opnieuw moet worden gedaan. De commissie Posthumus-II 
bestudeert de feiten en beslist later dit jaar of dat inderdaad gebeurt. Gill stuurde de commissie een 
brief over de fouten die volgens hem zijn gemaakt met de statistiek. Een interview met deze 
statisticus. 

(…) 

Maar statistiek speelde toch helemaal geen rol meer in de uiteindelijke veroordeling door het 
hof? 
Op de eerste bladzijde van het arrest staat inderdaad letterlijk “Er is geen statistisch bewijs in de vorm 
van toevalsberekeningen gebruikt.” Statistici haalden opgelucht adem toen dat bekend werd, omdat 
de gebruikte statistiek nogal omstreden was. Maar als je het arrest verder leest, dan blijkt dat statistiek 
wél een rol speelt. (…). In paragraaf 11 (van het arrest) staat: “Er is geen enkele aannemelijke 
verklaring gevonden voor het feit dat de verdachte in die korte periode bij zoveel overlijdensgevallen 
en levensbedreigende incidenten betrokken was.” Ik was woedend toen ik dit las, dit is statistiek, al 
wordt er dan geen berekening bij gegeven. Daarna komen ook stukken die woordelijk zijn 
overgenomen uit het rapport van de statisticus van het hof, Henk Elffers. 

Wat zijn de berekeningen die Elffers heeft gedaan? 

Zijn methode is het beste uit te leggen aan de hand van de gegevens. Hieronder staat een van de 
tabellen die Elffers gebruikt heeft. 

 

In deze tabel staat het overzicht van diensten en incidenten in het Juliana Kinderziekenhuis 1 oktober 
2000 – 9 september 2001. Met ‘incidenten’ wordt het overlijden van een patiënt, een reanimatie of een 
verdachte gebeurtenis bedoeld. Er zijn in totaal drie tabellen voor verschillende periodes en 
verschillende werkplekken van Lucia de B. gebruikt. 

Elffers’ model lijkt op dat van knikkers in een vaas. Voor elke dienst met een incident doe je een rode 
knikker in de vaas. Voor elke dienst zonder incident stop je een groene knikker in de vaas. Je hebt 



   
dan dus een vaas met 1029 knikkers, waarvan 9 rood. Je haalt nu knikkers uit de vaas voor de 
diensten en berekent de kans dat Lucia precies alle 9 rode knikkers trekt. Die kans is bijzonder klein. 

Waarom klopt dat niet? 

Dit model gaat ervan uit dat de diensten en incidenten allebei gelijkmatig verdeeld zijn. Dat is niet 
realistisch: zusters werken vaak veel diensten achter elkaar en hebben daarna bijvoorbeeld twee 
weken vrij. Ook sterfgevallen lijken vaker in clusters voor te komen, al is hier relatief weinig over 
bekend. 

 

Een overzicht van de diensten (groen) van Lucia de B. en de incidenten (rood) in de periode dat zij in 
het Juliana Kinderziekenhuis werkte. De diensten zijn inderdaad niet homogeen over de tijd verdeeld. 
(Klik op de afbeelding voor een vergroting.) 

Je moet bij schijnbare verbanden rekening houden met gemeenschappelijke onderliggende oorzaken. 
Statistici noemen dit confounding. Ooievaars bouwen bijvoorbeeld vaak nesten in dorpen met veel 
kinderen. Dat betekent niet dat de ooievaars inderdaad baby’s brengen. Dorpen met veel kinderen zijn 
vaak welvarender, waardoor ze meer ooievaars aantrekken. In medische statistiek moet vaak de tijd 
meegenomen worden als gemeenschappelijke, onderliggende oorzaak. Ik meen dat bij de diensten en 
incidenten de tijd een belangrijke rol speelt. 

Een mogelijke oplossing bij gemeenschappelijke oorzaken is stratificatie: het indelen van de data in 
verschillende categorieën. Om de tijd als factor mee te nemen in je model, kun je kijken naar de 
gegevens per dag. Je bekijkt de dagen waarop Lucia dienst had én er een incident was. Per dag zijn 
er drie ploegen die dienst hebben, dus je zou verwachten dat áls Lucia de B. werkt op een dag dat er 
een incident is, de kans ongeveer 1 op 3 is dat zij daarbij is. Dat klopt met de totale gegevens: zij 
werkte op twintig dagen dat er een incident was en bij zes of zeven van die incidenten was zij 
aanwezig. Het is erg moeilijk om de juiste gegevens te krijgen. We denken nu dat ze bij zeven 
incidenten aanwezig was. 

Is het dan niet vreemd dat zij steeds werkte als er een incident was? 

Er lijkt inderdaad een verband te zijn tussen de dagen dat Lucia de B. werkte en dagen met 
incidenten. Maar daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Een verpleegster neemt bijvoorbeeld vakantie 
als het rustig is en draait extra diensten als het druk is. Elffers gaf in zijn rapport ook een kort lijstje 
met mogelijke verklaringen voor het verband dat hij had gevonden: misschien had Lucia moeilijkere 
patiënten, had ze een ander dienstrooster of was ze domweg een slechte verpleegster. Die 
verklaringen zijn door het hof nagegaan en verworpen. Vervolgens concludeerden ze dat het dus 
moord moest zijn geweest. 

Iedereen met een exacte instelling ziet gelijk dat dit onzin is. Elffers gaf aan dat hij een correlatie zag 
en noemde een paar voorbeelden van mogelijke verklaringen. Het is niet genoeg om dan alleen die 
paar voorbeelden even te controleren. Er zijn nog honderden andere verklaringen mogelijk. 

Bij het combineren van gegevens kunnen vreemde dingen gebeuren als de statistiek niet goed wordt 
gebruikt. Gill noemt als voorbeeld aanmeldingen van mannen en vrouwen aan de universiteit. In 1973 
werd Berkeley in Californië aangeklaagd wegens discriminatie omdat ze meer vrouwen dan mannen 
afwezen. In het najaar van 1973 meldden zich 8442 mannen en 4321 vrouwen aan. Ongeveer 44% 

http://www.kennislink.nl/upload/172996_276_1182333840025-JKZ-groot.jpg


   
van de mannen en 35% van de vrouwen werd toegelaten. Het leek dus alsof vrouwen werden 
gediscrimineerd. Statistici onderzochten deze cijfers wat nauwkeuriger. De aanmeldingen werden per 
faculteit behandeld, dus het lag voor de hand om te kijken welke faculteiten het verschil 
veroorzaakten. Wat bleek? Er waren vier faculteiten die in verhouding meer vrouwen dan mannen 
afwezen, maar er waren zes faculteiten die in verhouding juist te veel mannen afwezen. Eigenlijk zou 
je hierdoor verwachten dat vrouwen juist méér kans hadden om te worden aangenomen. De verklaring 
was dat vrouwen zich massaal aanmeldden voor studies waar relatief weinig mensen werden 
toegelaten. Bij Engels kwamen twee op de drie aanmeldingen van vrouwen, bij werktuigbouwkunde 
slechts twee op de honderd. Terwijl Engels juist veel aanvragen afwees en werktuigbouwkunde heel 
weinig. Het verschijnsel dat de prestaties van bepaalde groepen omgekeerd lijken als ze worden 
opgeteld, wordt in de statistiek Simpsons paradox genoemd. 

Zijn er nog andere fouten gemaakt in de statistiek? 

Er zijn om te beginnen onjuiste gegevens gebruikt. Niemand heeft naar de oorspronkelijke data 
gekeken. De tabellen die het ziekenhuis maakte, zijn domweg overgenomen. Pas nu wordt in de 
oorspronkelijke dossiers gekeken. De tabel hierboven blijkt bijvoorbeeld niet te kloppen: de 9 
incidenten waar Lucia dienst had moeten er 5 zijn en de 0 incidenten waar zij geen dienst had waren 
er eigenlijk 2. 

Ook is niet goed gedefinieerd wat een incident is. Precies dezelfde gebeurtenis is een incident als 
Lucia aanwezig was en anders niet. Een medisch deskundige zei zelfs dat hij een gebeurtenis 
verdacht vond omdát Lucia erbij was. Zo mag je natuurlijk geen gegevens verzamelen. 

Elffers heeft ook een belangrijke technische fout gemaakt. Hij heeft de gegevens van drie tabellen 
onjuist gecombineerd. Je kunt de drie tabellen niet zomaar bij elkaar optellen, dan loop je risico op 
Simsons paradox. Elffers berekende voor elk van de drie modellen de p-waarde: deze geeft aan wat 
de kans is op de gevonden gegevens onder een bepaalde aanname (in dit geval was de aanname dat 
Lucia de B. onschuldig was). Hij kreeg daarbij drie verschillende p-waarden en die heeft hij gewoon 
met elkaar vermenigvuldigd. Dat mag niet zomaar. Als je meer kansen met elkaar vermenigvuldigt, 
wordt de totale kans alleen maar kleiner. Dat effect krijg je niet als alle gevallen op één afdeling 
zouden zijn geweest. Dat klopt dus niet. Nogmaals: de correcte manier om de data hier te combineren 
is door te stratificeren naar tijd en ziekenhuis en een bijpassende analysemethode als de Mantel-
Haenszel-toets te gebruiken. 

Was er geen meningsverschil over de gebruikte methoden tussen verschillende stromingen 
binnen de statistiek? 
Die zogenaamde clash tussen Bayesianen en niet-Bayesianen is onzin. Alle echte statistici zijn het 
eens met elkaar, dus ook verstandige Bayesianen en verstandige frequentisten komen tot de 
conclusie dat het statistisch gezien heel gewoon was wat Lucia de B. meemaakte. 

Denkt u überhaupt dat mensen veroordeeld kunnen worden op basis van een heel kleine kans 
op een gebeurtenis? 
Dat kan ik als statisticus niet zeggen, dat moet de rechter doen. De jurisprudentie is dat het niet mag, 
dat er in elk geval ook nog een ander bewijs moet zijn. Ik zou zelf niemand levenslang naar de 
gevangenis durven sturen als er maar één bewijsstuk is en als dat bewijsstuk inhoudt dat de kans dat 
je een bepaalde gebeurtenis toevallig meemaakte één op een miljoen is. Zelfs met zulke kleine 
kansen komen deze gebeurtenissen wereldwijd vaak voor 

 

 

Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/toch-statistiek-in-de-zaak-lucia-de-b 
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De dokter snapt de statistiek niet, en de patiënt kan dat eigenlijk 
niks schelen 

Van positieve uitslagen in tests op Down is de helft vals alarm. Professionals kunnen het hun 

patiënten niet voorrekenen... 

Stel, u bent zwanger en u besluit een test te laten doen op het syndroom van Down. Zo'n test is 

uitstekend, maar niet feilloos. Ongeveer 1 procent van de baby's heeft het syndroom. Als het kind het 

syndroom heeft, is er 90 procent kans dat de testuitslag positief zal zijn. Als de baby niet is 

aangedaan, is er toch nog 1 procent kans dat de testuitslag positief is.U laat zich testen, en de test is 

positief. Hoe groot is de kans dat het kind werkelijk het syndroom van Down heeft? Dit soort 

berekeningen is altijd erg ingewikkeld – zeker voor zenuwachtige vrouwen en hun partners. Maar 

gelukkig zijn er dan deskundigen die een handje kunnen helpen. Nou ja, niet dus de verloskundige. 

Toen dit probleem aan 22 verloskundigen werd voorgelegd, kon geen enkele de juiste cijfers leveren. 

Gynaecologen deden het iets beter: van de 21 specialisten wist er 1 het juiste antwoord, even veel als 

in de groep zwangeren zelf.  

(…) 

Dat juiste antwoord is trouwens 47,6 procent. Als 10 duizend zwangere vrouwen worden getest, zullen 

er 100 zijn met een aangedaan kind. Van die 100 kinderen wijst de test er 90 correct aan. Maar van 

de 9900 niet-aangedane baby’s zal ook 1 procent, dat is 99 baby’s, positief testen. In totaal komen er 

dus 90 + 99 = 189 positieve uitslagen. Slechts 90 daarvan zijn afkomstig van aangedane kinderen, dat 

is 90 / 189 = 47,6 procent. Een vrouw die positief test, heeft in dit voorbeeld nog steeds een kans van 

50 procent dat er niets aan de hand is. Niet alleen kwamen weinig mensen – zwanger of niet – tot het 

juiste antwoord, het onbegrip bleek twee kanten te kunnen opgaan. Ofwel ze schatten het veel te 

hoog in (in de buurt van de 90 procent), ofwel veel te laag (in de buurt van de 1 procent). Wie de 

berekening niet kan uitvoeren, kiest kennelijk een getal uit de gegevens dat wel als plausibel antwoord 

klinkt. Even veel mensen zaten te hoog als te laag.  

Bramwell zette zijn onderzoek helaas niet door met de vraag wat vrouwen vervolgens met het juiste 

antwoord doen. Wat betekent zo’n fifty-fifty-kans voor hen? Hebben mensen enig idee wat een kans 

van bijvoorbeeld 1 op 400 betekent? Amper, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Daniëlle Timmermans 

van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij ondervroeg een vijftigtal zwangere vrouwen wat nader 

over hun begrip van de kansrekening bij prenatale screening. Eigenlijk bleek, zo vat ze het samen, dat 

het voor de risicobeleving van mensen niets uitmaakt of ze een kans van 1 op 1500 of 1 op 40 horen. 

‘Je kan wel zeggen het is 1 op 100, maar wat als ik die ene ben? Een op 100 betekent niets voor mij. 

Het is eigenlijk altijd fifty-fifty’, haalt zij een typerend antwoord aan. ‘ 

Een risico wordt vaak vertaald als ‘het gebeurt wel of het gebeurt niet’, vat Timmermans het samen. 

‘Mensen hebben grote moeite met het begrijpen van kansen.’ En het probleem wordt er niet kleiner op 

als gynaecologen en verloskundigen al evenmin een idee hebben. Kansrekening is er juist voor om 

mensen te helpen geen onnodige risico’s (of juist wel nuttige risico’s) te lopen. Zoals Bramwell terecht 

opmerkt: ‘Het onvermogen van mensen, zowel gezondheidswerkers als gebruikers, om correcte 

conclusies te trekken uit informatie uit screening ondermijnt ernstig het nut van die screening.’  

Vandaar het huiswerk van deze week. De kans op een kind met Down stijgt met de leeftijd. Voor 40-

jarigen geldt de in het voorbeeld gebruikte kans van 1 op 100. Voor een vrouw van 30 is de kans 1 op 

1000. Bereken haar kans dat ze werkelijk een kind met Down heeft als ze met de voorbeeldtest een 

positieve uitslag krijgt. Heeft die test dan eigenlijk wel zin?  

Bron: De Volkskrant, 11-11-06 –Hans van Maanen 
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