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1 Inleiding: Theorema van Bayes

Het Theorema van Bayes is eigenlijk gewoon de definitie van een voorwaardelijke kans. Stel dat je
twee gebeurtenissen A en B hebt (stel bijvoorbeeld A de gebeurtenis “het kind is groter dan 50 cm bij
geboorte”, en B de gebeurtenis “het kind is een jongetje”), dan geldt de volgende formule:

P(A|B) =
P(A en B)

P(B)
. (1)

Het linkerlid moet gëınterpreteerd worden als de kans dat A geldt indien B geldt. In het rechterlid moeten
we P(A en B) interpreteren als de kans dat A én B gelden. Uiteraard is P(B) gewoon de kans dat B geldt.

We kunnen de formule (1) ook wat praktischer maken door P(B) te herschrijven. Dit kan bijvoorbeeld
door het te schrijven als de som van P(B en niet A) en P(B en A). Uiteraard gaat deze som gelijk zijn
aan P(B).

P(A|B) =
P(A en B)

P(B en niet A) + P(B en A)
. (2)

2 Risicoberekening bij stambomen

Het Theorema van Bayes kan vaak gebruikt worden bij risicoberekening: vaak gebeurt dit als we een stuk
nieuwe informatie krijgen en op voorwaarde van die informatie willen nagaan wat de kans is om drager
te zijn van een bepaald gen. Als simpel voorbeeld, beschouw de volgende situatie:

Bart lijdt aan een autosomaal recessieve ziekte, en zijn zus Eva niet. Eva zou graag kinderen krijgen,
maar zou graag zeker zijn dat haar kinderen de ziekte van Bart niet zouden kunnen krijgen. Ze wilt
nagaan of ze geen drager is van een defect gen. Zonder meer informatie dan dit te hebben, heeft ze uiter-
aard 2/3 kans drager te zijn (het kan namelijk niet dat ze van beide ouders een defect gen meegekregen
heeft).

Eva laat een test uitvoeren, en daaruit blijkt dat het gen dat 90% van de defecten bevat voor haar in
orde is. Dit betekent natuurlijk niet dat ze helemaal zeker is dat ze geen defect draagt. We identificeren
twee “gebeurtenissen” die we A en B zullen noemen:

• A: Eva heeft een defect gen.

• B: Eva is geen drager voor 90% van de defecten.

1



We zouden graag P(A|B) willen weten, de kans dat Eva een defect gen heeft wanneer ze geen drager
is voor 90% van de defecten. Om (2) te kunnen gebruiken moeten we eigenlijk maar twee dingen weten:
P(B en A) en P(B en niet A). We berekenen die als volgt.

• P(B en A): de kans dat Eva een defect gen heeft én geen drager is voor 90% van de defecten is
gelijk aan 2

3 ·
1
10 = 2

30 .

• P(B en niet A): de kans dat Eva geen defect gen heeft én geen drager is voor 90% van de defecten
is gelijk aan de kans dat Eva geen defect gen heeft (want dan is ze zeker geen drager van 90% van
de defecten), en dit is gewoon 1

3 .

Met deze informatie berekenen we:

P(A|B) =
2/30

1/3 + 2/30
=

1

6
.

De kans dat Eva dus toch nog een defect gen draagt als ze voor 90% van de defecten negatief test is
dus 1 op 6.

3 Voorbeeld uit de syllabus

De broer en maternele oom van Sofie zijn getroffen door Kennedy disease, een X-gebonden recessieve aan-
doening. Sofie heeft normale CK-waarden. In 75% van de draagsters van deze aandoening worden abor-
male CK-waarden gemeten; echter ook in 20% van de gezonde vrouwen worden abnormale CK-waarden
vastgesteld.

Wat is de kans voor Sofie op een zoon met Kennedy disease?
Oplossing: stel:

• A: Sofie is draagster van Kennedy disease.

• B: Sofie heeft normale CK-waarden.

We willen uiteraard weten wat de kans is dat Sofie draagster is terwijl ze normale CK-waarden heeft.
Dat is dus P(A|B). We kunnen dat met het Theorema van Bayes uitrekenen:

P(A|B) =
P(A en B)

P(B en A) + P(B en niet A)
.

De kans dat Sofie draagster is én normale CK-waarden heeft (P(B en A), is 1/2·25% = 1/8, aangezien
ze 1/2 kans heeft om het defecte gen van haar moeder gekregen te hebben, en 25% kans heeft om indien
dat zo is normale CK-waarden te hebben.

De kans dat Sofie geen draagster is én normale CK-waarden heeft (P(B en niet A)) is 1/2 ·80% = 2/5.
Als we dit in de formule steken krijgen we:

P(A|B) =
1/8

1/8 + 2/5
=

5

21
.

De kans is dus 5/21 dat ze draagster is, en 5/42 dat ze draagster is én het defecte gen doorgeeft.
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4 Examenvraag 1e zit 2020-2021

Stijn weet van zichzelf dat hij drager is van een defect gen voor mucoviscidose. Ella weet niet van haarzelf
of zij drager is of niet. Ze hebben al twee gezonde zoontjes en zouden nu een derde kind willen krijgen,
maar hebben schrik dat het kind de ziekte zou hebben, en willen graag nagaan wat de kans is dat het kind
muco krijgt. Ga ervan uit dat dragerschap voor het defect gen 1/25 is in de algemene populatie.

Oplossing: stel:

• A: kind nummer 3 heeft muco

• B: beide eerdere kinderen zijn gezond

We willen uiteraard de kans P(A|B) berekenen. We gebruiken het theorema van Bayes:

P(A|B) =
P(A en B)

P(B en A) + P(B en niet A)
.

P(B en niet A) is de kans dat de drie kinderen alledrie gezond zijn. Dit is ofwel als Ella geen drager
is (kans 24/25), of indien Ella wel drager is (kans 1/25) als telkens maximaal één defect gen doorgegeven
is (de kans per kind 3/4, dus allen tezamen 27/64). De kans P(A en B) is dus

24/25 + 1/25 · 27/64 = (64 · 24 + 27)/1600.

P(B en A) is de kans dat de eerste twee kinderen gezond zijn, maar de derde ziek. Dit kan uiteraard
enkel als Ella drager is (kans 1/25). In dat geval is de kans dat de eerste twee kinderen gezond zijn 9/16,
en de kans dat het derde kind ziek is 1/4. P(B en A) zal dus gelijk zijn aan 9/1600.

Als we dit dan invullen in het theorema van Bayes krijgen we:

P(A|B) =
9/1600

9/1600 + (64 · 24 + 27)/1600
=

9

9 + 64 · 24 + 27
=

3

3 + 512 + 9
=

3

524
.

De kans dat hun derde kindje ziek zal zijn is dus 3
524 .
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