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Inleiding 

• Alle fasen in het werkproces 

=> zo hoog mogelijke kwaliteit voor patiënt 

 

• Werken volgens ISO 15189 norm 



Historiek kwaliteitzorg PO 

• 2007: Klinische Laboratorium start 
procedure BELAC 

• 2008: Moleculaire Biologie 
geaccrediteerd 

• 2009:  

   -kwaliteitssysteem klinisch labo en PO 

   -FISH geaccrediteerd 

• 2012: accreditatie IHC 

 

 



  Ontstaan EQA 

2010 

2011: voorbereiding van rondzending 

 

03/ 2012:    START 

09/ 2012:    UITBREIDING   

Borging van kwaliteit 
van IHC 

• Beoordeling: vergelijken 
met andere instellingen 



Doelstellingen: WIN-WIN 

• Beoordeling onze IHC - Beoordeling uw IHC 

• Kosteloos   - Infovergaderingen (firma’s) 

 

praatgelegenheden, sterkere contacten met 
verschillende labo’s: 

 

Kwaliteitsvraagstukken, toestellen, firma’s,… 

 

 

 



Gebruik van EQA in elk labo 

Gebruik resultaten: 

• Intercollegiale toetsing 

• Bespreek resultaten 

• Geef gevolg 

• Stel actieplan op met deadline 

• Vraag steun aan firma’s 

 

 

 



EQA: rondzending voor IHC 

• Voorbereiding OLV 

 -maken controleblokken (Bart) 

 -maken van coupes: selectie antistof 

 -versturen 



EQA: rondzending voor IHC 

• Handelingen participerend lab: 

- kleuren coupe: protocol, reagentia 
(specificaties coupes)  

- coupes scoren volgens SAM 

- terugsturen coupes + gebruikt protocol 

 



EQA: rondzending voor IHC 

• Beoordeling door panel: 

- bekijken coupes en score volgens SAM 

- bekijken protocol 

- advies geven 

- OLV geeft resultaten door aan 
participerende labo’s (anoniem) 

- OLV plaatst scans op platform 
pathxchange (firma) 



EQA: rondzending voor IHC 

• Welke waarde? 

 

- zeker een meerwaarde 

 



Selectie van antistoffen 

• NordiQC (lange cyclus) 

• 3 rondzendingen per jaar 

• 5-tal antistoffen per ronde 

 



Specificaties coupes 

• Dikte: 3-4 µm 

• Oriëntatie coupe volgens bijgevoegd formulier 

• Uniforme etiketjes voorzien van: 

– Labo-nummer + antistofnaam 

– Te bevestigen op glaasje na uitvoeren 
van kleuring 

 



Score volgens SAM 

S = Specifiek / Specificiteit 

Mogelijke oorzaak:  

 -keuze antilichaam 
 

S = Sensitiviteit 
 

Mogelijke oorzaak: 

     -Overnacht drogen 

     -Te hoge temperatuur bij drogen 

     -Titer: niet optimaal 

     -Antigeen Retrieval 

 

 



Score volgens SAM 

 

A = Achtergrond 

 

Mogelijke oorzaken: 

– Verkeerde titer 

– Incubatie temperatuur 

– Aard van het weefsel  

– Onvoldoende spoelen, weefsel uitgedroogd 

– Geen / te weinig peroxidase blocking 

 

 

 

 



Score volgens SAM 

M = Morfologie 

 

    Mogelijke oorzaak: 

– Autolyse door te late fixatie 

– HIER /proteolyse 

– Mechanische beschadigingen 

– Uitdroging 

– Glaswerk 

 



Resultaten EQA 

• Optimaal:  de kleuring is perfect of bijna 
perfect in alle punchbiopten 

 

• Goed:  de kleuring is goed in alle 
punchbiopten.   

 =>eventuele optimalisatie. 

 



Resultaten EQA 

• Borderline:  de kleuring is onvoldoende.  

-te zwak signaal of vals negatief resultaat               
in één van de punchbiopten.  

-vals positieve kleuring  

 =>optimalisatie 

• Zwak:  de kleuring is onvoldoende/slecht.  

-te zwak signaal of vals negatief resultaat  
in meerdere van de punchbiopten.  

 =>dringend optimaliseren 

 



Good to know 

• mogelijkheid om extra coupe te testen 

Bij borderline/zwak resultaat 

Bij glasbreuk (ontvangst/retour) 

 

• momenteel zijn er een 12-tal 
pathologen bereid om van een panel 
deel uit te maken. 

 



Nice to know 

• Momenteel zitten 23 labo’s in het project 
Instelling 

Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis Aalst  

AZ Sint Blasius  Dendermonde 

Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem 

AZ Glorieux Ronse 

AZ Nikolaas Sint Niklaas 

Heilig Hartziekenhuis Roeselare 

Sint-Rembert Ziekenhuis Torhout 

AZ Sint Maarten Duffel 

AZ Turnhout Turnhout 

Gasthuis Zusters Antwerpen Antwerpen 

Pathlicon Evergem 

AZ Damiaan Oostende 

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven 

Jan Yperman Ziekenhuis Ieper 

AZ Groeninge Kortrijk 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst  

Maria Ziekenhuis Overpelt 

Histogenex Berchem 

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen 

AZ Sint Lucas Brugge 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

AZ Sint Elisabeth Herentals 

AZ Sint-Jan Brugge 



Bedankt voor uw aandacht 

 

 

   Vragen? 


