
ISO normering van 
moleculaire laboratoria 
SPECIALE AANDACHTSPUNTEN BIJ PREDICTIEVE TESTEN? 

ELKE BOONE, MOLECULAIR BIOLOOG  



ISO 15189: niet populair! 
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5.1 Personeel 
Extra Opleiding Moleculaire Diagnostiek 

Geert Martens 

Klinisch Bioloog en/of Patholoog 

QC en IT team 

Moleculair Bioloog 

MLT Pre-analytische fase 

MLT Analytische fase 

Hoofd-MLT 



5.1 Personeel 
Extra Opleiding Moleculaire 



5.1 Personeel 
Extra Opleiding Moleculaire 



5.1 Personeel 
Extra Opleiding Moleculaire Diagnostiek 

Geert Martens 

Continue Bijscholing! 

Contaminatie Preventie! 



5.2 Accommodatie en 
omgevingsvoorwaarden 

… doeltreffende scheiding tussen delen 

… procedures om kruisbesmetting te voorkomen 
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5.2 Accommodatie en 
omgevingsvoorwaarden 

… omgevingscondities monitoren, beheersen en registreren 

… procedures om kruisbesmetting te voorkomen 
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5.2 Accommodatie en 
omgevingsvoorwaarden 

… waard dat nodig is 

… werkomgeving die rustig is en zonder onderbrekingen 

Cytopathologisch onderzoek 

Data-analyse van 
opeenvolgende reacties 

Beoordeling van resultaten 
van moleculaire mutaties 



5.3 Laboratoriumuitrusting, 
reagentia en verbruiksartikelen 

Acceptatietesten van uitrusting 

…  voorafgaand aan gebruik verifiëren dat de uitrusting de 
noodzakelijke prestatie kan leveren en dat ze voldoet aan de 
eisen die relevant zijn voor mogelijk uit te voeren 
onderzoeken 

… moeilijk voor heel veel ‘moleculaire toestellen’ 

Bepaal de start karakteristieken van het toestel 

Temperatuur verificatie (Cyclertest of firma) 

Temperatuurmeting 

Jaarlijkse controle + IQC monitoring 

Check na panne of onderhoud 



5.3 Laboratoriumuitrusting, 
reagentia en verbruiksartikelen 

Kalibratie van apparatuur en metrologische traceerbaarheid 

Regelmatige kalibraties nodig! 

Risico-analyse  

IQC gecontroleerd of niet 

Specifieke pipetten voor specifieke procedures  



5.3 Laboratoriumuitrusting, 
reagentia en verbruiksartikelen 

Software = toestel = updates moeten gevalideerd worden! 



5.3 Laboratoriumuitrusting, 
reagentia en verbruiksartikelen 

Van elke nieuwe samenstelling van onderzoekkits met gewijzigde reagentia of 
procedure, of een nieuwe batch of levering, moet alvorens deze voor onderzoek 
worden gebruikt, de werking worden geverifieerd.  

Identificatie ‘kritische reagentia’ 
1. Indien  strikte koeling of invriezing tijdens transport noodzakelijk is (nl. geen 
afwijking is toegestaan tijdens transport) 

2. Indien heranalyse van een staal niet mogelijk is (omwille van staalvolume, 
staalstabiliteit) 

3. Indien er geen backup procedure aanwezig is die aangewend kan worden 
binnen aanvaardbare tijd (andere test in huis, doorsturen naar ander labo, ander 
lotnummer) 

4. Gekende lot tot lot variatie die invloed kan hebben op patiëntenresultaten 

5. Analyse zonder IQC 

6. indien het QC-materiaal betreft 

Staalfixatieven 

Formol, RBC-lysisbuffer, etc… 

 

Primers en Proben 

 

Kits met eigen IQC’s 



5.4 Pre-onderzoeksprocessen 



5.4 Pre-onderzoeksprocessen 

Labogids (welke type staal voor welke test) 

 

Afname instructies en Fixatie-instructies! 

 

Aanvraagformulieren 



5.4 Pre-onderzoeksprocessen 



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

Intact DNA! 

Zuiver DNA! 

Geen contaminatie! 



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

Intact RNA!  

Inactivering van de endogene RNasen! 



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

Intacte morphologie! 



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

Sequencing artefacts = false C>T (G>A) transitions in FFPE 

Formalin fixation 

Random process, not reproducible 
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5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

VALS POSITIEVE RESULTATEN 

M15-0887 

C>T (G>A) in FFPE e.g. 10,81% 

KRAS exon 2 

c.34G>A:p.(Gly12Ser)  



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

VALS NEGATIEVE RESULTATEN! 

BM Tonsil 

FFPE 



5.4.7 Pre-onderzoek behandeling, 
voorbereiding en opslag  

VALS NEGATIEVE RESULTATEN! 

Interne ringtest voor bepaling tumor fractie! 



5.5 Onderzoeksprocessen 

5.5.1 Selectie, verificatie en validatie van onderzoeksprocessen 

 

Het laboratorium moet onderzoeksprocedures selecteren die voor 
de beoogde toepassing zijn gevalideerd. 

Voorkeursprocedures zijn: 

•  in-vitro diagnostica procedures: zeldzaam in moleculaire 
diagnostiek 

• Procedures die gepubliceerd zijn in erkende/gezaghebbende 
studieboeken, door vakgenoten getoetste teksten of 
tijdschriften: veel verschillende procedures en snel wijzigend 

• internationale consensusnormen of –richtlijnen: zeldzaam! 

• Nationale of regionale regelgeving 



5.5 Onderzoeksprocessen 

5.5.1 Selectie, verificatie en validatie van onderzoeksprocessen 

 

Verificatie: Juistheid en Imprecisie  

Cobas HPV Test Roche, ATHENA studie 



5.5 Onderzoeksprocessen 

5.5.1 Selectie, verificatie en validatie van onderzoeksprocessen 

 

Eigen PCR-design 

PCR-kits 

In huis ontwikkelde methode 

Validatie parameters: juistheid, imprecisie, (totaal aanvaardbare fout), methode vergelijking, 
referentiewaarden, (lineariteit/meetbereik), detectielimiet, (kwantificatielimiet), 

interferentie/kruisreactiviteit, reagens stabiliteit, matrix stabiliteit, klinische validatie 

DNA extract 
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5.5 Onderzoeksprocessen 

5.5.1.4 Meetonzekerheid van gemeten kwantitatieve waarden  

 

 

Belangrijke parameter bij kwantitatieve analyses 
zoals opvolging van tumor load in plasma stalen! 



5.6 Waarborgen van de kwaliteit van 
onderzoeksresultaten 

 …. kwaliteitscontrole materialen (IQC) gebruiken die op het 
onderzoekssysteem reageren op een manier die 
patiëntenmonsters zo dicht mogelijk benadert.  

Strenge DNA/RNA kwaliteitscriteria 

+ 

DNA/RNA IQC rond LOD 



5.6 Waarborgen van de kwaliteit van 
onderzoeksresultaten 

 … beschikken over een procedure om 

vrijgave van patiëntenresultaten in 
geval van een afwijking in de 

kwaliteitscontrole te voorkomen.  

Kits vaak brede IQC grenzen 

Geen consensus over 
‘correcte grenzen’ 



5.6 Waarborgen van de kwaliteit van 
onderzoeksresultaten 

…. die geschikt zijn voor het onderzoeken en interpreteren van 
onderzoeksresultaten 

…. zover mogelijk medisch relevante uitdagingen bieden die 
patiëntenmonsters nabootsen en die, zo mogelijk, het effect 
hebben het hele onderzoeksproces, met inbegrip van pre-
onderzoeksprocedures en post-onderzoeksprocedures te 
controleren.  

5.6.3 Interlaboratoriumvergelijkingen 

Grote verschillen tussen 
EQA providers voor 
moleculaire testen! 



5.6 Waarborgen van de kwaliteit van 
onderzoeksresultaten 

5.6.3 Interlaboratoriumvergelijkingen 



5.6 Waarborgen van de kwaliteit van 
onderzoeksresultaten 

5.6.4 Vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten 

Eigen PCR-design 

PCR-kits 

In huis ontwikkelde methode 

DNA extract 

Verschillende toestellen (back-up) moeten dezelfde resultaten geven: valideren! 

Back-up laboratorium: valideren! 
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5.7 Post-onderzoeksprocessen 

…. bevoegde medewerkers …. evaluatie in functie van 
resultaten interne kwaliteitscontroles (moleculair biologen) 

 

… bevoegde medewerkers …. evaluatie tegen medische 
informatie en onderzoeksresultaten (patholoog/klinisch 
bioloog) 

 

5.7.1 Het beoordelen van resultaten  



5.7 Post-onderzoeksprocessen 

Opslag medische monsters belangrijk > retrospectieve analyses 

(tijdsduur, biobanking, DNA kan bij -20°C, RNA moet bij -80°C) 

 

Veilig afvoeren van monsters belangrijk > contaminatie preventie 

Amplicons bijzondere aandacht, maar ook sterk positieve stalen 

5.7.2 Opslaan, bewaren en afvoeren van medische monsters  



5.8 Resultaten rapporteren 

Kwaliteitsparameters die resultaat 
kunnen beïnvloeden (DNA kwaliteit, 

percentage tumor, etc…) 

 

Gebruikte procedure 

geen expliciete vermelding in de 
norm! 

Voor moleculaire analyses wel 
belangrijk! 
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