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Overzicht  

 Voorstelling dienst PA 

 Q- pre-analytisch traject 

 IHC 

 Validatie IHC apparatuur 

 IHC validatie 

 IHC controle 

 Vragen? 
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Dienst pathologische anatomie 
Jessa Ziekenhuis 

 6 campussen 

 36k biopsies, 20k CC´s, 3k non-gyns 

 80k paraffine blokken 

 120k HE´s 

 35k IHC en 1,5k special stains 

 9,6 FTE MLT´s, 2,5 FTE Med. Sec. 

 7 Pathologen 
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Pre-analytisch traject 

 Labo-gids, www.jessazh.be/pathologie 

 Standaardiseren fixatietijden 

 Zorgprocedure operatiekwartier 

 Opleiding en training personeel 

 Specifieke training voor OK 
assistenten 

 Standaard wijze van versnijden 

 Standaardformulieren macroscopie 
 

http://www.jessazh.be/pathologie
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IHC  

Infrastructuur: 
 

2 runs per dag per AS48 Max. 192 IHCs 

1 Medisch lab. Tech./ dag  Gem. 170 IHCs 

2 MLT´s zijn superusers aangaande de IHC,  

en 3 uitvoerend MLT´s 
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Validatie IHC apparatuur 

 Wat? 

 Het toestel moet geschikt zijn voor 
het beoogd gebruik 

 Status hoe het toestel NU is 

 Aangetoond met een hoge mate 
van zekerheid 
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Validatie IHC apparatuur  

 Hoe? 

 Kwaliteit-kritisch toestel, dus 
validatie is nodig 

 Life cycle validatie, van intentie 
aankoop tot en met einde gebruik 

 Pre-kwalificatie fase 

 Kwalificatie fase 

 Implementatie fase 

 Post kwalificatie fase 
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Pre-kwalificatie fase 

 Gebruikersvereisten 
 Wat moet het toestel voor ons doen in 

ons laboratorium? 

 Eisen vormen de basis voor de toetsing 
of voldaan is aan de eisen 

 Nummering van eisen is dan nodig 

 Breng het hele proces in kaart waarin 
het toestel moet functioneren 

 Risico analyse 

 Bio-veiligheid/ Milieu/ Afval, Kosten systeem, 
winst voor het lab, impact op de resultaten 
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 Validatieplan (testen van URS) 

 Installatie kwalificatie (IQ) 

 Operationele kwalificatie (OQ) 

 Proces Validatie (PV) 

 Analyse en methoden validatie 

 Validatie rapport / besluit 

 (Hervalidatie)  

Kwalificatie fase 
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Implementatie fase 

 Finale check voor ingebruikname 

 Kwalificatie fase afgerond? 

 Procedures geschreven? 

 Methodes gevalideerd? 

 Personeel opgeleid? 

 Onderhoud programma? 

 Alles OK, dan toestel in gebruik 
nemen. 
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Post kwalificatie fase 

 In gevalideerde staat houden 
van het toestel 

 Wijzigingen = risico 

 Inschatten hoe groot risico is voor de 
diagnostiek en passend handelen, 
hervalidatie is niet altijd nodig. 

 Toestel uit dienst, archief 
bewaren volgens regels in de 
URS. DATA!!!! 
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Validatie IHC  

 Validatie gebaseerd op expertise 
patholoog en de verwachte 
resultaten 

 Niet voldoende gedocumenteerd 

 Deelname externe kwaliteit 
evaluaties 
 Rondzending Aalst, Nordiqc voor c-erbB-

2, Targos c-erbB-2 (Roche), WIV 
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Validatie plan  

 Valideren van antilichamen volgens 
CAP 

 Test results correlate with morphology 
and expected results 

 90% concordance with expected results 

 10 pos. and 10 neg. for RTU 

 20 pos. and 20 neg. for LDT 

 Cytology specimens 

 Decalcified tissues 
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Validatie plan 

 Validatie op basis van de 
klinische noden  

 Geen klinische nood, dan ook geen 
validatie 

 Retrospectief valideren (coupes 
uit archief!) op basis van CAP 
criteria 



Validatieformulieren 
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Validatie plan FDT 

 Nauwgezet opvolgen van het 
pre-analytisch traject 

 Minimum 20 positieve en 20 
negatieve stalen in validatie set 

 Retrospectief en prospectief 
valideren 

 Multiblokken maken voor her-
validatie en controle  
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IHC, huidige stand van zaken 

Controle systeem: 

 1 HP pos. Con. per run 

 Niet voldoende! 

 Wat is dan wel voldoende? 

 MB op elke coupe? 

 Een pos. controle per kleuring? 

 Mix van beide systemen? 

 Interne controles? 
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Controle plan IHC 

 Wat is praktisch haalbaar? 

 Interne controles, ter controle of 
de kleuring is opgegaan 

 Sensitiviteit van de kleuring moet 
blijken uit de validatie set! 

 Steekproefsgewijs een positieve 
controle uitvoeren m.b.v. multi-
blokjes, op hetzelfde glaasje als 
een patiënten staal 



22 

Controle plan IHC 

 Moeilijk te vinden controle 
materiaal? 

 Bijvoorbeeld ALK positieve long, 
parvovirus, CMV enz.. 

 Voorstel: 

 Binnen de laboratoria die 
deelnemen aan de rondzendingen 
elkaar helpen met controle 
materiaal voor deze kleuringen 

 


