transfusie toe te dienen. Bij voorkeur wordt er dan een
donor geselecteerd die negatief is voor alle bloedgroepen waarvoor de vrouw ook negatief is. In dat geval zullen er namelijk geen antistoffen gevormd worden die bij
een volgende zwangerschap tot problemen zouden kunnen leiden. Dergelijke donors zijn echter schaars, omdat
het met zo’n 300 verschillende bloedgroepen praktisch
gezien onmogelijk is om met elke bloedgroep rekening
te houden. Daarom wordt er bij een bloedtransfusie tijdens een bevalling alleen gematcht op een beperkt aantal bloedgroepen. Toch blijft het voor sommige bloedgroepprofielen lastig om voldoende geschikte donors te
vinden, zelfs met dit restrictieve matchingsbeleid.
Omdat bloedgroepen erfelijk zijn, is de kans op het
vinden van een vergelijkbaar bloedgroepprofiel bij naaste familieleden veel groter dan bij een willekeurig persoon. Voor selectieve werving van potentiële donors is
het dus interessant om precies te weten hoe groot deze
kans als functie van een familierelatie is. Ter illustratie
zal daarom de volgende vraag beantwoord worden:

HEB JIJ DAT OOK VAN JE BROER OF ZUS?
Bloedtransfusies zijn onmisbaar en levensreddend, maar kunnen ook nadelige gevolgen voor de ontvanger met zich meebrengen. Risico’s kunnen geminimaliseerd worden door de best passende donors
te selecteren. Elementaire statistiek in combinatie met OR biedt hiervoor hulp.

Joost van Sambeeck, Mart Janssen, Peter Ligthart, Wim de Kort & Nico van Dijk
In Nederland wordt bij elke vrouw die zwanger is rond
de 12de week bloed afgenomen en onderzocht op bloedgroepantistoffen. Als blijkt dat er antistoffen in haar
bloed aanwezig zijn, kan dit voor problemen zorgen tijdens of vlak na de zwangerschap. Deze antistoffen kunnen namelijk in de bloedsomloop van de foetus terecht
komen en daar leiden tot afbraak van rode bloedcellen.
Het bekendste voorbeeld hiervan is ‘het rhesuskindje’,
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waarbij een vrouw met een rhesus-D (RhD) negatieve
bloedgroep en met RhD-antistoffen zwanger is van een
RhD-positief kind.
Behalve dat het bloed van een zwangere vrouw onderzocht wordt op antistoffen, wordt er ook vastgesteld
of ze voor bepaalde bloedgroepen negatief is. Het kan
namelijk voorkomen dat er tijdens een bevalling zoveel
bloed verloren gaat dat het noodzakelijk is om een bloed-
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Door de generieke formulering is het mogelijk om hiermee ook een breder scala aan gelijksoortige vragen te
beantwoorden.

Overerving van genen
Voordat we de kans op een RhD-negatieve broer of zus
gaan berekenen is het belangrijk om eerst naar de erfelijkheid van bloedgroepen te kijken. Een belangrijk punt
daarbij is het verschil tussen de begrippen genotype en
fenotype. Een bloedgroep genotype bestaat uit een combinatie van twee genen die samen de uiteindelijke bloedgroep, het fenotype, bepalen. De genen erft een kind van
beide ouders, één van de vader en één van de moeder.
De RhD-bloedgroep bijvoorbeeld, wordt bepaald door
twee genen, namelijk D (grote D) en d (kleine d). Hierbij bestaat het d-gen feitelijk niet, maar staat dit voor
het ontbreken van het D-gen. De genen D en d kunnen
leiden tot drie verschillende genotypen: dd, Dd en DD.
Iemand met genotype dd heeft fenotype d en wordt RhDnegatief genoemd. Iemand met genotype Dd of DD heeft
fenotype D en wordt RhD-positief genoemd.
Aangezien de ouders elk twee genen hebben die
eenzelfde kans hebben om doorgegeven te worden (uitgaande van Mendeliaanse overerving), kunnen er uit een
ouderpaar vier verschillende gen-combinaties (genotypen) ontstaan, elk met kans één vierde. In het onderste
gedeelte van figuur 1 is de overerving van genen van ouderpaar naar kind voor de RhD-bloedgroep weergegeven.

Wat is de kans dat je met een RhD-negatieve
broer of zus zelf ook RhD-negatief bent?
Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die gemakkelijk
met de regel van Bayes opgelost kan worden. De a
priori kansen echter zijn niet bekend. Deze dienen
berekend te worden door het bepalen van stationaire
kansen. In dit artikel wordt daartoe een methodiek ontwikkeld die elementaire statistiek en OR combineert.

RhD-genotype broer of zus

RhD-genotype ouders

RhD-genotype van jou

Figuur 1. Kansboom ter beantwoording van de vraag ‘wat is de kans dat je met een RhD-negatieve broer of zus zelf ook RhDnegatief bent?’
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Stationaire verdeling van genotypen

Als n→∞ zal x convergeren naar een stationaire verdeling x*. Hierbij is het belangrijk om een goede initiële
verdeling x(0) te kiezen, omdat er meerdere stationaire
oplossingen kunnen zijn. De fenotypefrequenties gebruiken we om deze initiële verdeling te bepalen.

In het algemeen is de verdeling van genotypen in een populatie niet eenvoudig te bepalen, maar kan wel verkregen worden op basis van de fenotypen verdeling (welke
wel eenvoudig te bepalen is) en de manier waarop genen
doorgegeven worden van ouder naar kind. In de literatuur
wordt hiervoor vaak een kwadratische stochastische operator (KSO) gebruikt.1 Dit is pas in zeer beperkte mate
toegepast bij het bepalen van de kans op overerving van
bloedgroepen.2,3 In deze context is de KSO een overervingsmatrix Q, met Qijk de kans dat twee ouders met genotypen i en j een kind krijgen met genotype k. De verdeling van genotypen in de populatie wordt beschreven door
de vector x=(x1,…,x|G|), waarbij xi de frequentie van voorkomen van genotype i is. Om de verdeling van genotypen
te bepalen zal het volgende stelsel van kwadratische vergelijkingen opgelost moeten worden (zie ook figuur 3a):
xk=xTQkx å k ϵ G
Voor de RhD-bloedgroep is het mogelijk om dit stelsel
van kwadratische vergelijkingen, onder de voorwaarde
dat de som van de genotypefrequenties optelt tot 1, analytisch op te lossen (zie figuur 2). Ook weten we dan dat
15% van de populatie een RhD-negatief fenotype heeft.
Aangezien dd het enige genotype is dat tot dit fenotype
leidt is de genotypefrequentie gelijk aan de fenotypefrequentie: xdd=0,15. Dit geeft voor de Nederlandse bevolking
de volgende stationaire verdeling van RhD-genotypen:
x*dd=0,15, x*Dd=0,47 en x*DD=0,38.
Voor complexere bloedgroepen kunnen we het stelsel van kwadratische vergelijkingen oplossen door middel van een iteratieve benadering:

Conditioneren op de donor
We weten de kans dat een kind een bepaald genotype
heeft, gegeven de genotypen van de ouders (Qijk). We
zijn echter ook geïnteresseerd in de kans dat een ouderpaar een bepaalde genotype combinatie heeft, gegeven
het genotype van het kind. Dit is een klassiek voorbeeld
van de regel van Bayes. Eerst bekijken we welke ouderparen een kind met een bepaald genotype kunnen hebben.
Vervolgens berekenen we door middel van de stationaire
verdeling x* en de regel van Bayes de voorwaardelijke
kans op het genotype van de ouders (zie figuur 3b).

Stationaire verdeling van genotypen

Regel van Bayes

Kans genotype broer gegeven genotype donor
Inmiddels zijn alle ingrediënten aanwezig om de vraag
te beantwoorden: ‘Wat is de kans dat je met een RhDnegatieve broer of zus zelf ook RhD-negatief bent?’. Dit
is het eenvoudigst uit te leggen door middel van het omkaderde gedeelte in figuur 1. Eerst bepalen we de kans
dat een RhD-negatieve donor een ouderpaar met een bepaalde genotypeverdeling heeft. Vervolgens wordt voor
elk ouderpaar de kans dat ze een RhD-negatief kind krijgen bekeken. Door voor elk ouderpaar deze twee kansen
te vermenigvuldigen en te sommeren over alle mogelijke
ouderparen wordt het getal wat antwoord geeft op de

Kans dat jij een bepaald genotype hebt, gegeven het genotype van je broer of zus
Figuur 3a, 3b, 3c. Generieke methodiek ter bepaling van de kans dat de broer/zus van een donor een bepaald genotype heeft

100%
90%
80%

AB, D+

70%

AB, D-

60%

B, D+

50%

B, D-

40%

A, D+

30%

A, D-

20%
10%

O, D+

0%

O, DO, D-

Figuur 2. Stationaire verdeling van genotypen voor de RhD-bloedgroep
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O, D+

A, D-

A, D+
B, Dbloedgroep broer/zus

B, D+

AB, D-

AB, D+

Figuur 4. Kans dat je een bepaalde (ABO, RhD) bloedgroep hebt, gegeven de bloedgroep van je broer of zus. De massieve balken zijn kleiner of gelijk aan de frequentie van een bloedgroepprofiel in de Nederlandse bevolking. De gearceerde balken geven
de verhoogde kans op het vinden van een bepaald bloedgroepprofiel weer
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Young Statisticians
Conclusie
Bovenstaande analyses laten zien dat de in dit artikel
beschreven methodiek kan worden toegepast om de
kansverdeling van bloedgroepen te berekenen van een
bloedverwant van een donor met een bepaalde combinatie van bloedgroepen.
Zwangere vrouwen zijn niet de enige patiëntengroep
waarbij het wenselijk is om uitgebreid te matchen. Zo
zijn er bijvoorbeeld ook patiënten die maandelijks een
bloedtransfusie krijgen toegediend. Ook voor hen geldt
dat de vorming van antistoffen zoveel mogelijk moet
worden voorkomen. Afhankelijk van de bloedgroep(en)
waarvoor gematcht moet worden kan de beschreven
methodiek gebruikt worden voor het werven van donors
met bepaalde combinaties van genen in families of etnisch verwante groepen.

Generalisatie
Door de generieke methodiek is het mogelijk om ook
veel meer gelijksoortige vragen te beantwoorden. Ter
illustratie is in figuur 4 de combinatie tussen de ABO
en RhD-bloedgroep weergegeven. Daarnaast is het ook
mogelijk om, met behulp van de ontwikkelde methodiek,
de kans dat een broer of zus genotype l heeft – gegeven
dat een donor genotype k heeft, te beschrijven (zie figuur 3c). Wat opvalt, is dat er in deze methodiek alleen
gebruik gemaakt wordt van een bepaalde set van genotypen G zonder specificatie van de precieze bloedgroep.
Het is daarom mogelijk om deze methodiek ook voor
andere bloedgroepen, of zelfs combinaties van bloedgroepen te gebruiken. Het enige wat zal veranderen is de
set van mogelijke genotypen en de stationaire verdeling
x* van deze genotypen.
Het meest voor de hand liggend is om ervan uit te
gaan dat genen met een kans van een half worden doorgegeven van ouder op kind. Echter, we zien in figuur 3c
dat de overervingsmatrix Qijk ook een input-parameter
voor het model is, net als de genotypeverzameling. Dat
betekent dat de methodiek dus ook gebruikt kan worden voor genen waarvoor Mendeliaanse overerving niet
geldt, wat voor sommige bloedgroepen inderdaad ook
het geval is.
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Bij een bloedtransfusie wordt slechts voor een beperkt
aantal bloedgroepen gematcht. In het geval van bloedtransfusies bij de bevalling zou je graag een donor willen die negatief is voor aantal van deze bloedgroepen
(O, RhD-neg, RhE-neg, K-neg). Met behulp van de beschreven methodiek is het eenvoudig om te berekenen
wat de kans is dat een broer of zus van die donor ook
negatief is voor al deze bloedgroepen: dat is voor deze
combinatie van bloedgroepen 0,3340, wat een factor 5
hoger is dan de kans op de aanwezigheid van deze specifieke combinatie in de algemene bevolking. Ook voor
willekeurig andere combinaties van bloedgroepen kunnen deze kansen eenvoudig worden berekend.
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STATISTICAL PUBQUIZ 2.0
March second, on a drizzly winter evening, an illustrious bevy gathered in a pub on the crossing of two
roads, of which one of them is known to lead to Leiden’s Mathematical Institute. One of the subsets of
this bevy, that likes to call themselves ‘The Informative Priors’, included yours sincerely. All attendees
were marshalled by a marvelous team of Young Statisticians to revel in a legendary statistical pubquiz.
After a cracking night with assiduous teams and brilliant questions, the hiatus in the Informative Prior’s
cumulative knowledge (dates of birth of Fischer, Pearson and henchmen) could not be compensated with
astuteness (number of lakes in Scandinavia, R-programming), and the team missed out on the triumph,
though secured the second place. Needless to say after such a delightful pastime, The Informative Priors
cannot wait to enter the battle next year. (Rianne de
Heide | The Informative Priors)

NEW BOARD MEMBERS!
• Nynke Krol and Sanne Willems have left the Young
Statisticians board after three years of service.
• Kees Mulder (PhD candidate at University of Utrecht) will continue as board member and he will be
joined by five new members!
• Annette Emerenciana (master student at Leiden
University)
• Jonas Haslbeck (PhD candidate at University of Amsterdam)
• Erik-Jan van Kesteren (master student at University
of Utrecht)
• Laura Verkerk (master student at Leiden University)
• Machiel Visser (master student at Leiden University)
This huge board already shared some of their great
ideas with us. Our advice is to keep a close look at the
Young Statisticians Facebook page and so you don’t
miss the new activities!

PUBQUIZ 2.0 | EXAMPLE QUESTION
Starting with version 2.14.0, R versions received
nicknames. 3.2.1 (2015-06-18) is World-Famous Astronaut, 3.2.2 (2015-08-14) is Fire Safety. What is the
nickname of 3.2.3 (2015-12-10)?

ACTIVITIES
May 30: Company visit Rabobank
The Young Statisticians have visited Rabobank on
May 30th. A review about this visit will follow in the
next STAtOR edition!

A. Wooden Christmas-Tree
B. Golden Menorah
C. Santa’s Fluffy Beard
D. Rudolph’s Shiny Nose
Antwoord: A. Wooden Christmas-Tree

vraag gevonden: 0,481. In vergelijking met het voorkomen van het RhD-negatieve fenotype in de Nederlandse
populatie (0,15) is dit dus een factor 3 hoger.

SCIENCE CAFÉ: TO P OR NOT TO P?
The Young Statisticians gathered on April 20th in
Utrecht to join in a discussion on the (ab)use of p-values. First, Prof. Peter Grünwald gave an overview of
common misuses of p-values, and demonstrated how
they can be abused to even support the claim of clairvoyance! Luckily, he and Prof. Eric-Jan Wagenmakers
also introduced us to two methods that might replace
p-values in the future. Dr. Don van Ravenzwaaij led a
very interesting discussion afterwards, with loads of
critical questions from the Young Statisticians. The
discussion even extended quite a bit over drinks following the event.
Thank you Peter, Eric-Jan and Don for your help and
all participants for being there!

Stay updated on future events and SIGN UP TO THE MAILINGLIST info@youngstatisticians.nl.
Please let us know if you are interested in becoming an active member!
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