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Stappen van validatie/verificatie - proces 

 

1. Optimalisatie  

• Reagentia (antilichaam ) selecteren 

• Protocols uittesten 

 

2. Validatie Plan opstellen  

• Parameters bepalen  

• Criteria bij de parameters vastleggen 

• Plan goedgekeurd krijgen 

 

3. Validatie Dossier uitvoeren  

 

4. Continue Validatie / Verificatie 



• IHC kleuring wordt bepaald door  

1. HIER 

2. Antilichaam kloon 

3. Detection kit en platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nitta et al (JTO 2013) 

1. OPTIMALISATIE 



1. OPTIMALISATIE 

Antilichaam en protocol selectie gebaseerd op: 

 - NordiQC data (www.nordiqc.org): 
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1. OPTIMALISATIE 



1. OPTIMALISATIE 

Antilichaam en protocol selectie gebaseerd op: 

 - NordiQC data (www.nordiqc.org) 

Sommige klonen een betere specificiteit en sensitiviteit dan andere 

 - Publicaties 

 - Datasheet van het antilichaam 

 

 

 Standaard 1e stap in optimalisatie: 

 - 2 verschillende HIER’s (epitopen vrijmaken voor AB binding) 

 - met en zonder extra linker stap 

 

 



2. VALIDATIE PLAN opstellen 

Voor elke parameter 1acceptatiecriteria  en  2materiaal voor gebruik   vastleggen 

Validatie plan wordt bepaald door: 

1.  Soort antilichaam : IVD versus RUO antilichaam 

2.  Klinisch Gebruik van het antilichaam: diagnostisch  therapeutisch 

3.  Evaluatie van de IHC: kwalitatief  semi-kwantitatief 

 

Parameters: 

1. Intra-assay reproducibility (precisie) / herhaalbaarheid 

2. Inter-assay reproducibility (precisie) / reproduceerbaarheid 

3. Accuraatheid :  sensitiviteit 

  specificiteit 

4. Klinische bruikbaarheid 

5. Test interpretatie - Interpersonele training 

6. Vastleggen criteria voor 1e lijnscontrole 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Normal_Distribution_PDF.svg


2. VALIDATIE PLAN opstellen 

1. Intra-run precisie 

= materiaal 3x testen in 1zelfde run 

materiaal: weefsel met positieve en negatieve structuren 

 (preferentieel 2 stalen zodat kleine preanalytische variaties ook gecovered zijn) 

criteria: aankleuring van de verwachte structuren met gelijkaardige intensiteit   

 

 

2. Inter-run precisie 

= materiaal 3x testen in 3 verschillende runs (andere operator, ander lotnummer) 

materiaal: weefsel met positieve en negatieve structuren 

 (preferentieel 2 stalen zodat kleine preanalytische variaties ook gecovered zijn)  

criteria: aankleuring van de verwachte structuren met gelijkaardige intensiteit 



2. VALIDATIE PLAN opstellen 

3. Accuraatheid :  sensitiviteit & specificiteit 
 

= resultaat dat je uitkomt is correct / juiste celtypes zijn aangekleurd en de intensiteit van de 

kleuring is juist 

 

Deels documentair (bijsluiter AB, publicaties), deels uittesten 

 

Verificatie van specificiteit van de kleuring in normaal weefsel: 

 materiaal: min 5 verschillende stalen met normale weefselstructuren 

 criteria: aangekleurde structuren komen overeen met data van bijsluiter/publicaties 

 

 

Verificatie van sensitiviteit en specificiteit 

 materiaal: stalen van 2e of 3e lijnscontrole 

 criteria: aanvaardbaar oordeel door EQA (= goed / optimaal) 

Continue evaluatie nodig 



2. VALIDATIE PLAN opstellen 

4. Klinische bruikbaarheid 

= de kleuring kan betrouwbaar gebruikt worden voor de applicatie waarvoor het ontwikkeld is 

 

Verschillende mogelijkheden: 

vergelijken met een standaardmethode:  bvb ALK FISH en ALK IHC 

incidentie bepalen: bvb: literatuur zegt dat 70% van een bepaalde pathologie de 

marker tot expressie brengt terwijl 0% van de andere pathologie (DDx) de marker 

tot expressie brengt 

Materiaal: min 8 stalen (4+/4-) indien diagnostisch 

 min 20 stalen (10+/10-) indien kwalitatief – therapeutisch ≈ ALK 

 min 40 stalen (20+/20-) indien semi-kwantitatief - therapeutisch 

 

Criteria:  minimaal 95% overeenkomst met de standaardmethode 

 max afwijking van 5% tov de gekende incidentie  

 



2. VALIDATIE PLAN opstellen 

Hardy:  diagnostisch marker: n = 13 , therapeutisch marker: n = 25 

Hardy et al, Arch Pathol Lab Med. 2013; 137:19-25 



2. VALIDATIE PLAN opstellen 

Fitzgibbons:  Semi-kwantitatieve, predictieve marker: n= 40 (20+ en 20-) 

Fitzgibbons et al, Arch Pathol Lab Med 2010; 134:930-935 



2. VALIDATIE PLAN opstellen 

5. Test interpretatie - Interpersonele training  

 

Initiële training: 

ahv coupes klinische bruikbaarheid evalueren PA’s en GSO-PA’s de coupes 

 

 Continue training nodig: 

enerzijds zijn er op regelmatige basis ongeregistreerd consultatie tussen PA’s 

en tussen PA’s en GSO-PA’s 

anderzijds tuning ahv van coupes van 2e en 3e lijnscontrole 



3. VALIDATIE PLAN uitvoeren 

blabla! 

FLOW: 

 

1. Plan laten goedkeuren in document management systeem 

 door kwaliteitsverantwoordelijke , verantw. PA 

2.Testen uitvoeren en rapporteren in dossier 

3. Indien deze geslaagd zijn: Goedkeuring dossier in document management systeem  

 door kwaliteitsverantwoordelijke, verantw. PA 

4. Alle lijsten aanpassen en kleuring implementeren 



4. CONTINUE VALIDATIE 

Continue 1e lijnscontrole 

 Via externe controleblokken (K1 tem K47) 



4. CONTINUE VALIDATIE 
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4. CONTINUE VALIDATIE 

Continue 1e lijnscontrole 

 Via externe controleblokken 

Continue opvolging van accuraatheid 

 Participatie aan 2e en 3e lijn programma’s 

Continue interpersonele training 

 Gebruikmakend van coupes van 2e en 3e lijn programma’s 

 

Wat als: 

- Ondermaatse score bij EQA? 

 

 

 

- Antilichaam kloon uit handel / niet meer commercieel beschikbaar? 

= aanpassing van je kleuringsprotocol  her-validatie (alle parameters) 

 



4. CONTINUE VALIDATIE 

Continue 1e lijnscontrole 

 Via externe controleblokken 

Continue opvolging van accuraatheid 

 Participatie aan 2e en 3e lijn programma’s 

Continue interpersonele training 

 Gebruikmakend van coupes van 2e en 3e lijn programma’s 

 

Wat als: 

- Ondermaatse score bij EQA? 

- Update van je apparaat: 

  sofware-update?    software-validatie 

  nieuwere versie van je apparaat?  ?????? 



VRAGEN 
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