Statistiek van het
gezonde verstand
Significantietoetsen en p-waarden hebben zo hun
nadelen. Er is een prima alternatief, bayesiaanse
statistiek, maar dat wordt, zeker in de minder exacte
vakken, nog weinig gebruikt.
DOOR ERIC-JAN WAGENMAKERS
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Figuur 2. De scheidrechter gebruikt p-waardes: hij kijkt alleen naar de miserabele
toestand van bokser H0 (de nulhypothese) en roept daarom de bokser Ha (de
alternatieve hypothese) uit tot winnaar. Het publiek is terecht verbaasd.
Tekening: Dirk-Jan Hoek, CC BY-2.0.

denken we vooraf van het verband tussen balgrootte en zorg? De stippellijn
in figuur 3 geeft aan dat we onder de
alternatieve hypothese iedere correlatie van -1 tot 1 a priori, zo lang we
geen data hebben, even waarschijnlijk
achten.
De dikke lijn geeft aan wat de
onzekerheid is over de correlatie nadat
de data zijn vergaard. Deze ‘posteriorverdeling’ is geconcentreerder dan de
prior-verdeling – de onzekerheid over
de ware waarde is verkleind omdat
we data hebben, en de meest waarschijnlijke waarde van de correlatie
zit rond de -0,28. Hoe die lijn wordt

Figuur 3. Een bayesiaanse heranalyse van de
testikeldata met JASP. Voor uitleg zie de tekst.

geconstrueerd is wat ingewikkeld,
maar hij voegt de verkregen data — de
puntenwolk van Mascaro — samen

waardeoordeel wordt ondersteund

met de prior-verdeling, dus de stippel-

door de pizzaplot bovenaan figuur 3.

nemen door het ontwikkelen van JASP,

lijn op 0,5.

De witte schijf toont de steun voor de

een gratis programma dat gebruikers

we dat obstakel proberen weg te

nulhypothese, de rode schijf toont de

in staat stelt om bayesiaanse statistiek

hypothesetoets vergelijkt de nulhypo-

steun voor de alternatieve hypothese.

op een eenvoudige en inzichtelijke
manier toe te passen.

De corresponderende bayesiaanse
these (die is dus: de ware correlatie is

Als de pizzaplot een dartbord is, zult u

nul en het gevonden verband berust

niet vreemd opkijken als uw pijltje in

op louter toeval), met de alternatieve

het witte gedeelte komt in plaats van

schappelijke polonaise voorbarig in-

hypothese: iedere waarde van de cor-

in het rode. Het feit dat u dit niet als

gezet. Dat is niet bijzonder schadelijk

relatie is even waarschijnlijk.

verrassend zult ervaren, geeft aan dat

wanneer het gaat om onderzoek naar

het bewijs niet overtuigend is. Er zijn

testikelgrootte, maar wel wanneer

Wiskundig gezien blijkt dat neer te

Met p-waardes wordt de weten-

komen op het verschil in hoogte tus-

verschillende criteria, maar pas bij een

dezelfde gemankeerde methode wordt

sen de twee grijze bolletjes van figuur

factor 3 zal een bayesiaan opkijken, bij

toegepast in medische experimenten

3: de stippellijn van de priorverdeling

10 van ‘sterke aanwijzingen’ spreken

of in het strafrecht. Bewijs is een

snijdt de verticale nullijn (correlatie

en bij 100 van ‘beslissend’.

inherent relatief begrip, en dit vereist

= 0) uiteraard bij 0,5, de posterior-

De conclusie volgens Bayes (‘het

dat onderzoekers zowel de nulhypo-

verdeling bij 0,316. De verzamelde

bewijs is zeer zwak’) staat in schril

data hebben onze onzekerheid over

contrast met de conclusie volgens de

beschouwing nemen; alleen zo zijn

de afwezigheid van de correlatie dus

p-waarde (‘verwerp de nulhypothese’).

wetenschappelijke conclusies waardevol, eerlijk, en intuïtief.

these als de alternatieve hypothese in

amper veranderd. De verandering in

De voornaamste reden voor deze

onzekerheid wordt uitgedrukt door

discrepantie is dat de p-waarde de

de ‘Bayes-factor’, het bayesiaanse

alternatieve hypothese negeert, terwijl

Eric-Jan Wagenmakers is hoogleraar

antwoord op de p-waarde. De Bayes-

zij een essentieel onderdeel is voor de

methoden van de psychologie aan de

factor is eenvoudig 0,5 / 0,316 = 1,58,

bayesiaanse toets.

Universiteit van Amsterdam.

hetgeen betekent dat de verzamelde
data ongeveer anderhalf keer zo waar-

JASP

Het programma JASP staat voor

schijnlijk zijn onder de alternatieve

Een praktisch obstakel voor de bre-

Windows, Mac and Linux op de website

hypothese (er is verband) dan onder de

dere toepassing van de bayesiaanse

jasp-stats.org. Op de site van Skepter,

nulhypothese (er is geen verband).

procedures is het ontbreken van ge-

skepter.nl, staan de ruwe data van de

Die factor 1,58 is nauwelijks de

bruikersvriendelijk software. Aan de

ballen en de bijbehorende jasp-file om

moeite van het vermelden waard. Dit

Universiteit van Amsterdam hebben

zelf bayesiaans mee te toetsen.
SKEPTER 2015 Nummer 2 25

