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ISO 15189:2012 - algemeen 

• 5.5.1.1. Algemeen: 

– Selecteer onderzoeksprocedures die gevalideerd zijn voor de beoogde 

toepassing 

– Bepaal welke personen de handelingen uitvoeren 

– De specifieke eisen voor elke onderzoeksprocedure = 

prestatiekarakteristieken (performance specifications) moeten verband 

houden met het beoogde toepassing van het onderzoek 

 

Opm.: selecteer bij voorkeur procedures vermeld in gebruiksaanwijzingen van  

in vitro diagnostica, publicaties, (inter)nationale guidelines, nationale 

regelgeving,...       

• 5.5. Onderzoeksprocedures 

• 5.5.1. Selectie, verificatie en validatie van onderzoeksprocedures 



ISO 15189:2012 - algemeen 

• 5.5.1.1. Algemeen: 

 

 - keuze antilichamen: IVD/CE gelabelde maar ook in literatuur 

gevalideerde IHC 

 - formuleer vereisten voor de IHC-test, en dit in functie van toepassing in 

de praktijk 

        

• 5.5. Onderzoeksprocedures 

• 5.5.1. Selectie, verificatie en validatie van onderzoeksprocedures 



ISO 15189:2012 - algemeen 

• Onderscheid validatie / verificatie: 

• Validatie: het aantonen, door objectieve argumenten, dat een test/methode 

voldoet aan de vereisten die, voor het beoogde doel (gebruik, toepassing), aan 

deze test/methode gesteld worden 

 

• Verificatie: het bevestigen, door objectieve argumenten, dat een test/methode 

voldoet aan de omschreven vereisten 

 = implementatievalidatie; de vereisten werden reeds gespecifieerd na een 

oorspronkelijke validatie door de leverancier (firma, ander labo,...) 

 

(naar: ISO 15189:2012 3.26 en 3.27) 



ISO 15189:2012 - verificatie 

• 5.5.1.2. Verificatie 

– gevalideerde, ongewijzigde onderzoeksprocedures moeten onafhankelijk 

geverifieerd worden VOOR gebruik in routine 

– informatie wordt ingewonnen bij leverancier: 

 wat zijn de prestatieclaims (performance claims) van de test? 

 dmv objectieve gegevens = prestatiekarakteristieken wordt aangetoond dat 

de prestatieclaims worden gehaald 

– verificatie van die prestatieclaims die relevant zijn voor het beoogde gebruik 

van de test 

– de verificatie-procedure moet gedocumenteerd worden en de resultaten 

ervan moeten worden geregistreerd. Medewerkers met de juiste 

bevoegdheid moeten de resultaten beoordelen en een verslag hiervan 

opmaken. 



ISO 15189:2012 - verificatie 

• 5.5.1.2. Verificatie 

 - firma/bijsluiter levert IHC-procedure aan en informatie over performantie 

van de test (bv. sensitiviteit en specificiteit...) 

 - het labo bevestigt dit in testruns 



ISO 15189:2012 - validatie 

• 5.5.1.3. Validatie 

– niet-gestandaardiseerde methoden, zelf ontwikkelde testen 

 standaardmethoden toegepast buiten hun beoogde toepassingsgebied 

 gewijzigde gevalideerde methoden: 

• de invloed van de wijzigingen moeten worden gedocumenteerd en, ‘indien 

passend‘ (when appropriate), moet een nieuwe validatie worden uitgevoerd 

– de validatie zal zo uitgebreid zijn als noodzakelijk en moet bevestigen dat 

aan de specifieke eisen voor het beoogde gebruik van de test is voldaan 

– door aanleveren van objectieve bewijzen (prestatiekarakteristieken) 

– de validatie-procedure moet gedocumenteerd worden en de resultaten ervan 

moeten worden geregistreerd. Medewerkers met de juiste bevoegdheid 

moeten de resultaten beoordelen en een verslag hiervan opmaken. 

 



ISO 15189:2012 - validatie 

• 5.5.1.3. Validatie 

– Opm.: prestatiekarakteristieken moeten omvatten (include consideration of): 

• juistheid 

• accuraatheid 

• precisie: herhaalbaarheid en tussentijdse precisie 

• meetonzekerheid 

• analytische specificiteit (+ evtl. interferenties) /sensitiviteit 

• diagnostische specificiteit /sensitiviteit 



Het validatieplan 

From: A standardized framework for the validation and verification of clinical molecular genetic 

tests. Mattocks et al., European Journal of Human Genetics (2010) 18, 1276–1288; 

Conclusies 

Optimalisatie 

Opstellen 

Uitvoeren 

validatieplan 

Continue validatie 



Het validatieplan 

• Optimalisatie 

– vergelijken van verschillende klonen in funktie van doel en bruikbaarheid in 

de praktijk 

– verschillende verdunningen, protocols 

 keuze antilichaam + kennis aankleuringspatroon, eventuele beïnvloedende 

factoren (fixatietype, weefseltype), achtergrondaankleuring,... 

• Opstellen van validatieplan 

• Uitvoering testen: ruwe data bewaren, incl. ID: uitvoerder, tijdstip, testmateriaal 

 per parameter: bespreking, conclusie 

• Algemene conclusie: voldoen de resultaten aan de validatie-eisen?  

beperkingen? specifieer geplande continue validatie! 

• ( Continue validatie-gegevens opnemen in validatieplan  ‘levend document‘ ) 



Het validatieplan 

• Opstellen van een plan volgens sjabloon of checklist: 

– wie verantwoordelijk voor uitvoering 

– doel: welk antilichaam – beoogde toepassing, vereisten 

– op welk materiaal: weefsel/cellen, type fixatief, ook op ontkalkt materiaal? 

– SOP/ werkvoorschrift aanmaken of aanpassen met nieuwe test 

– keuze firma/kloon motiveren (gegevens uit optimalisatie, literatuur, ifv 

prestatiespecificaties) 

– definiëren: -- wat geverifieerd wordt / welke wijzigingen gevalideerd worden 

-- adhv welke parameters / prestatiekarakteristieken, met welk 

controlemateriaal 

-- volgens welke criteria voor geslaagde verificatie/validatie 



In de praktijk: verificatie 

• Specificaties/ ‘prestatieclaims‘ van de test 

 uit bijsluiter/website firma, info van ander labo: 

 - testcondities nodig voor een bep. niveau van accuraatheid (betrouwbaarheidsinterval) 

 - meetbare parameters om accuraatheid aan te tonen en te monitoren (controles) 

 - evt. kritische factoren die de accuraatheid kunnen beïnvloeden 

 

 

• toegepast op kwalitatieve/semikwantitatieve IHC-testen: 

 - standaardprotocol en toepassingsgebied 

 - met bepaalde positieve en negatieve controles 

 - met evt. kritische factoren: fixatietype en -duur, ontkalking 

 

• verificatie van deze specificaties door het testen van 

prestatiekarakteristieken = validatieparameters 

  



In de praktijk: verificatie 

• Parameters bij IHC testen: 

• Testmateriaal: controleblok 

 positief, negatief, +/- zwak positief weefsel /cellen /cellijn 

 samenstelling afhankelijk van: 

 - klinische noden: 

  - CD117: ook zwak-positieve GIST <-> mastcellen: sterke expressie 

  - CD10: renaalcelcarcinoom < folliculair lymfoom 

  - beenmergbiopten: aparte controleblok, afzonderlijk gevalideerd protocol 

 - robuustheid van het AL: ‘zwart-wit signaal‘ (vaak) of eerder zwak signaal 

 - kwalitatief <-> semikwantitatief 

 - info uit literatuur, aanbevelingen 3delijnscontrole zoals NordiqC 

herhaalbaarheid 

reproduceerbaarheid 

juistheid 

interpersonele tuning 

precisie, betrouwbaarheid 

correctheid 
accuraatheid 



In de praktijk: verificatie 

• Herhaalbaarheid = intra-run precisie 

 3x IHC-kleuring uitvoeren op zelfde controleweefsel, met zelfde protocol, 

en zelfde uitvoerders 

  

• Reproduceerbaarheid= tussentijdse precisie, inter-run precisie 

 3x IHC-kleuring op zelfde controleweefsel, met zelfde protocol, maar met 

variatie in omstandigheden: verschillende tijdstippen, op andere 

toestellen, andere uitvoerders 

 term reproduceerbaarheid soms specifiek gebruikt voor vergelijking van testen op zelfde weefsel tussen 

verschillende labo‘s 

 

 criterium ‘geslaagde verificatie van de precisie‘: alle resultaten stemmen 

overeen (kleuring zoals verwacht in de controleweefsels)   

cfr. Rabeneau et al. J Clin Virology 40 (2007) 93-98 

• bij ‘historische validatie‘: precisie uit eerstelijnscontrole 



In de praktijk: verificatie 

• Juistheid 

 - de mogelijkheid van de test om een correct resultaat te geven 

 - concordantie met referentiemethode, gouden standaard 

 - deelname aan derdelijnscontroles, (tweedelijnscontroles, vgl met 

geaccrediteerd labo) 

 - N=9: met positief, zwak-positief en negatief controlemateriaal 

 criterium voor een correcte test:  90% concordantie met referentie 

  

 - verder periodiek op te volgen ikv continue validatie 



In de praktijk: verificatie 

 

• Interpersonele tuning 

 - vóóraleer test in de routine geïmplementeerd wordt! 

 - verificatie van de interpretatie van het IHC-resultaat 

 - testcoupes met vooraf vastgelegd ´correct´ resultaat: pos/neg gescoord, juiste 

categorie: ER, PR, HER2, vergelijkbaar % positiviteit: Ki67 

 criterium geslaagde tuning: 90-95% concordantie 

 

 

 - tuning periodiek organiseren als voortgezette opleiding (ikv 3delijnsco) 

 



In de praktijk: validatie 

• zelf prestatiespecificaties van de test formuleren 

 bij gewijzigde test: de eventuele invloed van de wijzigingen nagaan; 

prestatiekarakteristieken vergelijken met deze van het (gevalideerde) 

standaardprotocol 

 

• Validatieparameters bij validatie: 

 

 

 

herhaalbaarheid 

reproduceerbaarheid 

juistheid 

interpersonele tuning 

robuustheid 

klinische bruikbaarheid 

sensitiviteit, specificiteit 



In de praktijk: validatie 

• Robuustheid 

 - mate waarin een test ongevoelig is voor beïnvloedende factoren: bv. 

fixatietype en -duur, ontkalking 

 - maakt deel uit van de prestatiespecificaties  relevant voor de test? 

 - vb. TTF-1, CK-panels frequent uitgevoerd op celblokken van bronchusaspiraat: 

validatie van ongevoeligheid test voor alcohol-houdend fixatief 



In de praktijk: validatie 

• Sensitiviteit, specificiteit 

 

 

 

  

  

 - vergelijken met ‘gouden standaard’ IHC methode: 

  -- met verwacht resultaat van blanco glaasjes van EQA, firma... 

  -- met gevalideerde IHC methode in eigen of ander labo 

  -- met verwante, gevalideerde methode: correlatie IHC/ FISH 

 

 - sensitiviteit en specificiteit opgegeven als prestatiespecificaties in de 

bijsluiter van de standaardmethode? 

www.wikipedia.org 



In de praktijk: validatie 

• Sensitiviteit, specificiteit 

 - N= 10 positieve, 10 zwak-positieve, 20 negatieve 

 - criterium: 95% concordantie 

 - Opm: correlatie-studies ook vereist bij verificatie van standaard 

farmacoD/ of ‘screenings‘ testen: HER2, ER, PR, ALK,... 

 cfr. Lambein et al., Belgian guidelines for HER2 testing 2014: 

 -- ingangsvalidatie 20 pos, 20 neg stalen (niet FDA-approved, in house methoden: 40 pos, 

40 neg) 

 -- periodische monitoring van IHC performantie tov FISH: 3+, (selectie van) 0/1+ 

 - Correlatie afzonderlijk voor verschillende categorieën: 

 weergeven als Positieve en Negatieve Predictieve Waarden 



In de praktijk: validatie 

• Positieve/ Negatieve Voorspellende Waarde 

  

 

 

 

 - HER2 IHC/FISH: PVW= concordante IHC 3+ / (concordante IHC3+ + discordante IHC3+) 

 NVW= concordante IHC0/1+ / (concordante IHC0/1+ + discordante IHC 0/1+) 

  

 - Invloed van lage prevalentie en weinig testen: mogelijke vals-lage 

concordantie  steeds op te volgen ikv continue validatie 

www.wikipedia.org 



In de praktijk: validatie 

• Klinische bruikbaarheid 

 - verband tussen positief/negatief testresultaat en het aan-/afwezig zijn 

van de door de test onderzochte ziekte 

 - houdt rekening met de patientenpopulatie van het labo 

 - stemt frequentie positiviteit overeen met de prevalentie van de ziekte 

in de door het labo geanalyseerde stalen? 

 vb: jaarlijks % HER2-positieve tumoren (10-25%); jaarlijkse frequentie HER2 

score 2+  



In de praktijk: validatie 

• Klinische bruikbaarheid 

 - concordantie tussen positief/negatief testresultaat en histologie 

 vb % ER/PR-negativiteit en –positiviteit ifv tumortype en -differentiatie 

 vb HER2: % 3+ bij Gr 1 carcinoom 

 

  

 

 

 

 

  

  als retrospectief onderzoek, ikv continue validatie 

Wolff et al. J. Clin Oncol. 31 (31): 3997-4013  



Verificatie van nieuw toestel 

• Leverancier: installatievalidatie 

  opvragen: welke parameters getest, criteria voor vrijgave, ruwe data 

  ook check van automatische koppelingen? etikettenlabeling? barcodes? 

• Labo: ‘verificatie‘ 

– met beperkte set AL: bv. kritische, minder robuuste, AL met kern- vs 

cytoplasma-signaal, ... 

– op controleblokken en enkele patiëntenstalen 

kritische parameters 

– gelijkmatig signaal? achtergrond? 

– tegenkleuring in orde? 

– max. hoogte van aankleuring op glaasje aanvaardbaar? 

– enkele IHC-testen: herhaalbaarheid + reproduceerbaarheid 

• Na aankoop extra toestel: performantie vergelijken 

– IHC in parallel op verschillende toestellen uitvoeren 



ER:100% + PR 

Subjectief: intensiteit +++, cytoplasmatische 

achtergrondaankleuring 

 overkleurd? 

Enerzijds: is interne/externe negatieve eerstelijnscontrole in orde? 

 

 heterogene expressie in het normale epitheel 

 zwak-positieve/negatieve tumorcontrole 

Enkele voorbeelden/suggesties 



ER: 100% + PR 

Anderzijds: werd voor ER een sterk aankleurend IHC-protocol gevalideerd? 

 

Prestatie-vereisten te stellen in functie van klinische noden: 

- lage klinische cut-off voor positiviteit 

- vooral belangrijk geen zwak-positieve tumoren te missen 

 

Monitoren van juistheid dmv 3de lijnscontrole 

 

opm: NordiqC runB17 2014: 94% (31/33) van de ‘insufficient’ resultaten door te 

zwakke immuunreactiviteit/ vals-negativiteit 

Enkele voorbeelden/suggesties 



ER PR 

Anderzijds: werd voor ER een sterk aankleurend IHC-protocol gevalideerd? 

 

Prestatie-vereisten te stellen in functie van klinische noden: 

- lage klinische cut-off voor positiviteit 

- vooral belangrijk geen zwak-positieve tumoren te missen 

 

Monitoren van juistheid dmv 3de lijnscontrole 

 

opm: NordiqC runB17 2014: 94% (31/33) van de ‘insufficient’ resultaten door te 

zwakke immuunreactiviteit/ vals-negativiteit 

Enkele voorbeelden/suggesties 



Enkele voorbeelden/suggesties 

• Gewijzigde standaardmethode: bv. epitope retrieval aanpassen 

 ER, Clone X: ‘Borderline‘ resultaat bij EQA: te zwakke positiviteit 

  hervalideren met zwak-positieve controles 

  welke parameters? 

  

 reassessment EQA 

ER-negatieve 

carcinomen hertesten? 

herhaalbaarheid 

reproduceerbaarheid 

juistheid 

interpersonele tuning 

robuustheid 

klinische bruikbaarheid 

sensitiviteit, specificiteit 

X 

X 

X 

X 



Enkele voorbeelden/suggesties 

• Gewijzigde standaardmethode: bv. langere incubatietijd prim. AL 

 TTF-1, Clone X: ‘Borderline‘ resultaat bij EQA: 

 vals-negativiteit in zwak-positief adenoca en te zwak in cylindrische cellen van 

terminale bronchioli 

  welke parameters hervalideren? 

 

  

 aanpassen criteria ter 

beoordeling testblok? 

herhaalbaarheid 

reproduceerbaarheid 

juistheid 

interpersonele tuning 

robuustheid 

klinische bruikbaarheid 

sensitiviteit,specificiteit 

reassessment EQA 

X 

X 

X 

(X) 



Enkele voorbeelden/suggesties 

• Overschakeling naar andere standaardmethode: 

 bv. ander HER2 AL 

 1. Optimalisatie van nieuwe protocol 

 2. Verificatie van welke parameters? 

 

  

 

concordantie met 

oude gevalideerde 

test 

voortgezet validatieplan 

herhaalbaarheid 

reproduceerbaarheid 

juistheid 

interpersonele tuning 

robuustheid 

klinische bruikbaarheid 

sensitiviteit,specificiteit 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



C4d focaal positief in PTC C4d negatief in PTC N87/14 N88/14 

Tumor: ALK negatief Positieve controle: sterke 

cytoplasmatische positiviteit 

ER PR 

Indien ALK IHC gebruikt als ‘screeningstest’ voor longtumoren met potentiële 

ALK-genherschikkingen 

 validatie in functie van specifiek toepassingsgebied 

 maximale borging van de sensitiviteit 

Enkele voorbeelden/suggesties 



Enkele voorbeelden/suggesties 

• Uitbreiding toepassingsgebied van gevalideerde test: 

 bv. HER2 test op cytologisch, niet-formol-gefixeerd materiaal 

 1. Optimalisatie protocol(s) voor de verschillende fixatieven 

 2. Validatie van welke parameters? 

 

  

 

herhaalbaarheid 

reproduceerbaarheid 

juistheid 

interpersonele tuning 

robuustheid 

klinische bruikbaarheid 

sensitiviteit,specificiteit 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2de lijnscontrole 

concordantie met 

gevalideerde test op 

weefsel van zelfde pat. 

voortgezet validatieplan X 



Subjectief: intensiteit ++, aspecifieke 

positiviteit in cytoplasma 

tubulusepitheel (peroxidase) 

overkleurd? 

C4d focaal positief in PTC C4d negatief in PTC N87/14 N88/14 

aspecifieke positiviteit in eiwitcilinders, 

maar tubulusepitheel negatief 

vals negatief? 

Enkele voorbeelden/suggesties 



C4d focaal positief in PTC C4d negatief in PTC N87/14 N88/14 Gelijkaardige positiviteit in controleblok 

- is pre-analytische fase kritisch voor de test?  robuustheid valideren 

 

- uitgebreide validatie gezien klinisch belang/ therapeutische consequentie (D/ 

humorale rejectie -> R/ plasmaferese) 

Enkele voorbeelden/suggesties 



Conclusie 

• Validatie/verificatie van een test= het aantonen dat de test geschikt 

is voor het beoogde doel en tot betrouwbare, reproduceerbare 

resultaten leidt 

 

• Vooropgestelde performantiekarakteristieken worden geverifiëerd 

met geschikte controles, ifv de klinische toepassing van de test 

 

• Belangrijk: juistheid (3de- e/o 2de lijnscontrole) en interpersonele 

tuning 



Conclusie 

• Standaardmethoden met gewijzigd protocol of met een gewijzigd 

toepassingsgebied worden volgens ISO15189 gevalideerd 

 = extra borging van de robuustheid +/- de sensitiviteit/specificiteit 

(semikwantitatieve testen) moet worden overwogen 

 

• Na de intiële validatie/verificatie volgt steeds een geplande, continue 

validatie: monitoring van 3de- en1stelijnsco, klinische bruikbaarheid 

en interpersonele tuning 



Dank voor uw aandacht 


