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KLINIPATH groep: 

 Klinipath BV – Nederland 

 Klinipath BVBA – België 

 Immunologic BV – Nederland 

 Mortupath – Nederland 

 KliniCyte – Nederland 

 Nebropath GmbH – Duitsland 

 Fa-Tech International 

Al deze firma’s van de Klinipath groep zijn NEN EN ISO 9001 : 2008 gecertificeerd,  

NEN EN ISO  13485 Q1 2011 

KLINIPATH Benelux 



Klinipath  
Benelux samenwerking om de verschillende expertises extra te ondersteunen. 

Immunologic  
Groep van mensen met als enige focus IHC. 

Buiten onze eigen cellijnen en detectiesysteem bieden wij eveneens producten 

van vaste leveranciers aan om tegemoet te komen aan uw wensen. 

 

Indien vereist, worden deze in het immunologic lab vooraf uitgetest.  

KLINIPATH Benelux 



Immunohistochemie 1980 
 
 

Voorbehandeling antigen retrieval   

KLINIPATH Benelux 



Halfautomaat 
Volautomaat 
Gesloten systemen 

Immunologic 



Basisprincipe 

Interactie tussen antigeen en antilichaam 

Immunologie 



 Juiste cellen moeten aankleuren 

 Locatie signaal in de cel  

Specificiteit 

 Sterkte van het signaal 

Sensitiviteit 
 
 
 

Kwaliteitswaarborging 

Antigeen 

reproduceerbaarheid 

Validatie = het controleren van een waarde / methode 



 Fixatie 
 Voorbehandeling 
 Bewaartijd gesneden coupes 
 Juiste keuze antilichaam 
 Incubatietijd en temperatuur 
 Glaasjes 

 
 Reagentia houdbaarheid 
 Interpretatie van de resultaten 

 
 

Antigeen 



Verschillende stappen in de pathologie 
Analytische en post-analytische fase 
 
Pre-analytische fase 

 Verwijderen van het weefsel  
 Fixatie 
 Bewaring en transport naar het lab 

 





 1980  vriesmateriaal de standaard voor IHC 
 Bouin, Carnoy, alcoholfixatie 
 Antigen retrieval  
 De Clinical Oncology/College of American Pathologist Group hebben richtlijnen 
      uitgeschreven. Na jaren zoeken naar een ideaal fixatief voor IHC biedt formaline in  
      combinatie met AR een bruikbaar, stabiel, rendabel medium voor IHC. 
 Met ook dadelijk de waarschuwing: “gooi de baby niet weg met het badwater”. 
 Het is belangrijk dat het onderzoek op vriesmateriaal blijft bestaan, zeker in de 
      toekomst voor nieuwe studies.  
 Vriescoupes blijven de huidige steunpilaar voor RNA en genomische studies. 
 De pathologen moeten zich bewust worden van het belang om weefsels vers van de 
     operatiekamer zo snel mogelijk in het lab te krijgen. 
     Met voorkeur op  een gedocumenteerde manier. 
 De variabele van de pre-analytische fase moeten zo gecontroleerd mogelijk  
      zijn om een optimaal patiëntresultaat te bekomen.    
 

Immunohistochemical Protocols,   
Back to the future by David J.Dabbs, MD 
American Society for Clinical Pathology 2008 
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Vandaag  
 

Weefsel in formol         OK                     Lab  

 
 
 

Morgen  
 

Weefsel onder vacuüm       OK                     Lab  

Transport naar het labo ? 

  Traceerbaarheid pre-analytische fase 



Formaldehydevrij transport 

 Houd controle over het fixatieproces 

 Verminder formoldampen waar kan 

- geen formoldampen, geen gemors, minder risico’s 

- geen uitgedroogd weefsel, behoud van kleur 

- weefsel, vocht en bloed 

- groot en klein weefsel 

- na 72u is het weefsel nog steeds optimaal 

 Denk aan de traceerbaarheid 

TissueSAFE 

  Traceerbaarheid pre-analytische fase 



No need to change your workflow, just improve it ! 

Smart card Gecontroleerde 
temperatuur 2 à 4 graden  

Gestructureerd systeem  

betere documentatie  

TissueSAFE 

       Traceerbaarheid pre-analytische fase 

 

 



Vacuümtoestel om weefsels in formol 

te fixeren en te archiveren in het labo. 

SealSAFE 

       Traceerbaarheid pre-analytische fase 

 

 



Hoe belangrijk is immunologie (IHC) en FISH in 
uw labo? 

 
Focus op de pre-analytische fase 

*bron: Plebani M. Carraro P. – Mistakes in a stat laboratory: types 
and frequencies. 

68% foutpercentage 

 

Garbage in, garbage out! 

Fouten in de pre-analytische fase  minder goede analyse achteraf! 



http://www.aphp.fr/


Het resultaat is van levensbelang! 

  Samen op weg naar een gecertificeerd resultaat. 


