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Validatie immuunhistochemisch toestel 

• Leica Bond-III 

• Installatievalidatie door 

firma 

• Uitvoeringsvalidatie 

(functioneren met 

monster) 

• Operationele validatie 

(functioneren zonder 

monster: nvt) 

 



Validatie immuunhistochemisch toestel 

• Installatievalidatie door firma: 
• Controleren van volumina van bedruppeling van 

weefselsneden 

• Controleren van temperatuur op alle posities 

• Controleren van de positie (X-Y) van de naald bij bewegen 

• Uitvoeringsvalidatie: 
• Controle van afwezigheid van significante intra-run 

variabiliteit (herhaalbaarheid) van IHC-kleuring op 
verschillende posities in het toestel 

• Controle van het vermogen van Bond-III om met 
voldoende specificiteit en sensitiviteit de expressie van 
enkele antigenen aan te tonen 

 



Protocol Bond III 

• Deparaffineren van 
paraffinecoupes 

• Eventuele 
voorbehandeling van 
de weefsels (met 
citraat, EDTA of enzym) 

• Opdruppelen, 
incuberen en afspoelen 
van AL en 
dectectiereagentia op 
de te kleuren glaasjes 
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Kwaliteitscontrole en -criteria 

• Vrijgave bijsluiters bij ontvangst reagentia 

• Vrijgave lotnummers antilichamen en 
kritische reagentia door PA bij eerste 
gebruik 

• Eerstelijnscontrole door gebruik van 
controleblokken 

• Deelname aan tweedelijns- en 
derdelijnscontroles (couperondzending, 
CAP, NordiQC) 



Kwaliteitscontrole en -criteria 

• Vergelijking resultaat ER, PR, HER2 op 

tru-cut biopsie versus resectiestuk 

• Gestructureerde confrontatie van 

resultaten ER, PR, HER2 met resultaten 

van centrale laboratoria in kader van 

klinische studies 
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Controleblokken 
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Motivatie oppuntstelling van AL 

• Op vraag van PA 

• Op vraag van kliniek 

• Op wetenschappelijke basis 

• Leveringsproblemen met huidig AL 

• Verandering van kloon vanuit de firma 

• Overschakeling van RTU naar onverdunde 

antilichamen 



Praktische oppuntstelling van IHC 

• Welke kloon?  Raadpleging NordiQC 





Praktische oppuntstelling van IHC 

• Aankoop kloon  

• Levering antilichaam 

• Opstarten van validatie van kleurprotocol op basis 
van gegevens bij NordiQC en bijsluiter antilichaam 

• Keuze voorbehandeling op basis van NordiQC 

• Verdunningsreeks 

• Testmateriaal: zoeken achter zowel positief, zwak 
positief en negatief materiaal + criteria opzoeken 
van kleurpatroon 

• Testkleuringen opstarten 
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Praktische oppuntstelling van IHC 

• Voorbehandeling 

• Duur van 

voorbehandeling 

• Verdunningsreeks  

• Testmateriaal 

(appendix, maag, 

coloncarcinoom) 
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Geaccrediteerde IHC  

• ER, PR en HER2 

• Opstellen van validatiedossier 

• Te valideren prestatiekenmerken 
• Herhaalbaarheid (3 monsters met verschillend niveau 

van positiviteit worden 3x getest in één run) 

• Reproduceerbaarheid (3 monsters met verschillend 
niveau van positiviteit worden 1x getest in 3 
verschillende runs) 

• Accuraatheid of juistheid 

• Robuustheid en effect van overfixatie 

• Detectielimiet 

• Tuning van PA’s 

 

 



Geaccrediteerde IHC 

• Verbeterproject in kader van erkenning 

pathologie laboratoria:  

• Validatiedossiers opstellen voor alle AL 

• Validatie uitbreiden met herhaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid 
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Vragen 

• Wat te doen met weinig gebruikte en 

daardoor snel vervallen AL? 

• Nut van gebruik gecombineerde 

controleblokken bij alle 

eerstelijnscontroles? 


