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Opzet coupe-rondzending 

• Algehele kwaliteitsdoelstelling IHC 
 

- Juist werken  

- Precies werken  

- Goede reproduceerbaarheid 

- Sensitief=aantal juist positieven 

- Specificiteit=aantal juist negatieven 



Regionale coupe-rondzending  

• Juist:  
– de juistheid is de graad van accuraatheid 

– probleem van systematische fouten met grote 
standaarddeviatie, spreiding 

– verkeerd werkvoorschrift, uitvoering protocol laat 
te wensen over, toestel, …: 

 

target wordt wel bereikt maar met een grote 

onnauwkeurigheid  



Regionale coupe-rondzending  

• Precies:  
– de precisie is de graad van reproduceerbaarheid 

– kleine toevallige afwijkingen met slechte precisie 
(nauwkeurigheid) is mogelijk  

– probleem van toevalligheden:  

• AS (degradatie in tijd, kwaliteit (zuiverheid), vervallen,…) 

• voorbehandeling (type buffer/enzym en tijdsduur) 

• detectiesysteem  

• tissue-processing (pré-analytische fase) 

•  …  

kans op missen van doelstelling  

(aantonen specifief target) 

 



Regionale coupe-rondzending  

 

• Juist en precies 



Regionale coupe-rondzending  

• Reproduceerbaarheid 
– Verschillende uitvoerders protocol 

– Verschillende dagen 

– Juiste aankleuring  

• Juiste localisatie 

• Sterkte intensiteit 

• Geen/beperkte achtergrond 

 

 Ja = goede reproduceerbaarheid 
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• Controleren hiervan:  
– Valideren protocol: procescontrole : IQC (“internal 

quality control assessment”) 

– Concordantie, overeenkomst bepalen: statistiek 
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• Wie ?  
– Externe instanties: NordiQC, UK Neqas, CAP, VAP, 

… (EQC: “external quality control assessment”) 

– Ringstudies: vrijwillig tussen laboratoria onderling 
( “proficiency test”) 

– BELAC: verplicht voor HER2 FISH/SISH 

– Verplicht vanuit de overheid: nieuw 
erkenningsbesluit pathologische laboratoria (begin 
2012) organisatie EQC door WIV. 
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• WIV : opstart zal nog tijdje duren.  

• In deze achtergrond ontstond het idee vanuit OLV 
om onze know how te delen en aan andere labo’s de 
kans te bieden deel te nemen aan ringstudies  

• Toekomst? 

• Kleine groep met beperkt aantal antistoffen, 
betrokkenheid deelnemers (resultaatbeoordeling?  
hoe beoordelen; wie ? …), 2x per jaar? , … 

enquête formulier om wensen van deelnemers te kennen 
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• Doel ringstudie: tov “referentie laboratorium”  

– de reproduceerbaarheid van “in house” 
samengesteld materiaal controleren  (Erik) 

– eigen controle ><aangeboden controle 

– specificiteit/sensitiviteit van de kleuring 
controleren 

– is er concordantie tussen deelnemers onderling en 
met “referentie lab” (labo’s gecodeerd) 

 uiteindelijk doel: goede QA ten behoeve 

van de patiënt dmv. juiste diagnostiek 

 


