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Inleiding

§ 5. De vereisten van het kwaliteitssysteem worden toegelicht in een 
praktijkrichtlijn uitgewerkt door de Commissie voor pathologische 
anatomie zoals bedoeld in artikel 42.



Inleiding

Versie 2 – 05/04/2022

https://www.wiv-isp.be/QML/activities/licence/_nl/licence-anapath.htm

https://www.wiv-isp.be/QML/activities/licence/_nl/licence-anapath.htm


Inleiding

 Verdere toelichtingen en verduidelijkingen:
• 4.14: Interne audits en risicoanalyse
• 5.2: Veiligheid en hygiëne 
• 5.3.1: Verificatie toestellen 
• 5.3.2: Ingangscontrole reagentia 
• 5.5: Verificatie en validatie van analytische testen
• 5.6: Interne en externe kwaliteitscontrole
• 5.10: Validatie van informatiesystemen

 4.13 en 5.7.2: Nieuwe bewaartermijnen voor kwaliteitsdocumenten 
en lichaamsmateriaal

Wat is nieuw?
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Inleiding

 Hoofdstuk 5.5: Analytische processen

• Werkwijze verificatie en validatie
• Wetgeving



Inleiding

 Literatuurstudie
 Risicoanalyse - verschillende variabelen:

• Afwijkingen t.o.v. CE-IVD
• Niet CE-IVD bv. RUO
• Wijzigingen in kleurprotocol
• Wijzigingen in omgevingsfactoren bv. Toestel verhuis, 

herstelling, software

 Basiswaarden
Patiëntveiligheid

Haalbaar Betaalbaar
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Verificatie/validatiedossier



Verificatie/validatiedossier
Verificatie/validatieplan Verificatie/validatierapport
Reden Resultaten risicoanalyse

Beoogde doel Gebruikte reagentia
(lotnummers, gekozen verdunning, e.a.)

Toestel en reagentia
(fabrikant/leverancier, kloon antilichaam, de uit te testen 
verdunningsreeks, oorsprong van de reagentia/test (CE-IVD, 
gewijzigde CE-IVD met of zonder referentie, in eigen beheer 
ontwikkeld), enz.)

Staalselectie en aantal stalen 
(identificatie, oorsprong, expressieniveau)

Risicoanalyse Datum uitvoering van elk onderzoek

Voorafgaande vorming medewerkers Identiteit uitvoerders onderzoeken, 
beoordelaars resultaten

De werkwijze:
- Optimalisatietesten
- Performantiekarakteristieken
- Stalen
- Verificatie/validatieonderzoeken
- Beoordeling resultaten

De resultaten per staal/coupe en per run

Aanvaardbaarheidscriteria Tussentijdse conclusies
Referenties (bijsluiter + versienummer, artikel, richtlijnen, 
website EKE organisator, enz.) Algemene conclusie

Implementatie (opleiding personeel, aanpassing SOP’s en
documenten, communicatie, aanpassing LIS, enz.) Vrijgavedatum en identiteit autorisator
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Verificatie/validatie-opdracht

Werkwijze afhankelijk van

 De oorsprong (CE-IVD, gewijzigde CE-IVD, niet CE-IVD)

 De testmethode (basiskleuring, histochemische en 

immunohistochemische kleuring, enz.)

 Het beoogde doel (diagnostisch, prognostisch, farmaco-predictief)

 De uitvoeringswijze (manueel, geautomatiseerd) en type toestel

(open, half open, gesloten)



Verificatie/validatie-opdrackt: oorsprong

 CE-IVD: In Vitro Diagnostisch gebruik volgens bijsluiter
 LDT: Laboratory Developed Test

• Gewijzigde CE-IVD met referentie
• Gewijzigde CE-IVD zonder referentie
• RUO (Research Use Only; niet CE-IVD) met referentie
• Niet CE-IVD zonder referentie of in eigen beheer ontwikkeld

Referentie: kleurprotocol + beoogde doel
 Literatuur
 EKE resultaten, website EKE organisator
 Validatiedossier ander laboratorium
 e.a.



Verificatie/validatie-opdracht: oorsprong

Performantie
karakteristieken

CE-IVD 
test

“Gewijzigde
CE-IVD met 
referentie”

“Gewijzigde
CE-IVD 
zonder

referentie”

RUO met 
referentie

In eigen 
beheer 

ontwikkeld

Juistheid x x x x x
Precisie x x x x x

Sensitiviteit x x x
Specitiviteit x x x
Robuustheid (x) (x) (x) (x) (x)

Intercollegiale 
toetsing (x) (x) (x) (x) (x)

Verificatie Validatie

= confirmeren = aantonen



Verificatie/validatie-opdacht:
testmethode en beoogde doel

Testmethode Subtype Doel

Basiskleuringen

Hematoxyline – Eosine 
(Safraan) kleuring Diagnostisch

Papanicolaou-kleuring, 
MGG Screening/Diagnostisch

Histo(Cyto)chemische 
kleuringen Diagnostisch

Immunohisto(cyto)chemische 
kleuringen

Type 1 Diagnostisch
Type 2a Prognostisch
Type 2b Farmaco-predictief

In situ hybridisatie kleuringen
Type 1 Diagnostisch

Type 2a Prognostisch
Type 2b Farmaco-predictief

Moleculaire technieken
Screening, diagnostisch, 
prognostisch, of farmaco-

predictief



Verificatie/validatie-opdracht:
uitvoeringswijze

Type 
toestel Omschrijving

Open
Er zijn geen beperkingen in gebruik van reagentia of testkits.

Voorbeeld: reagentia van andere fabrikanten/leveranciers kunnen 
gebruikt worden

Semi open

Er kunnen beperkt ook andere reagentia dan deze van de 
toestelfabrikant gebruikt worden.

Voorbeeld: minstens één reagens/component (bv. detectiekit) binnen de 
methode moet van de toestel fabrikant afkomstig zijn. Andere reagentia 

(bv. antilichamen) kunnen onafhankelijk van de fabrikant/leverancier 
gekozen worden

Gesloten
Er kunnen enkel specifieke reagentia en testkits gebruikt worden die 

specifiek voor dit toestel werden ontwikkeld.
Voorbeeld: sommige monolayer testen, sommige moleculaire testen



Verificatie/validatie-opdracht

IHC – semi open toestel
Be

oo
gd

e
do

el

Oorsprong/type test

Type 1

Type 2a

Type 2b

CE-IVD Off-label Niet CE-IVD
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• Optimalisatie

• Performantiekarakterstieken

• Staalselectie

• Verificatie/validatie-onderzoek

• Aanvaarbaarheidscriteria

• Evaluatie van de bekomen resultaten

• Hervalidatie

• Continue validatie
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Stapsgewijze instructies - Optimalisatie

 Voldoet analytische test aan vooropgestelde criteria?

• Standaardprotocol beoordelen m.b.v. door de fabrikant/leverancier, de 

EKE organisator, in literatuur, etc. vooropgestelde criteria

 Werkwijze?

• Één parameter tegelijk wijzigen

• Controlemateriaal (bv. archiefmateriaal, restmateriaal e.a.)

• 2 gekende positieve en 2 gekende negatieve controlestalen



Stapsgewijze instructies

• Optimalisatie

• Performantiekarakterstieken
• Staalselectie

• Verificatie/validatie-onderzoek

• Aanvaarbaarheidscriteria

• Evaluatie van de bekomen resultaten

• Hervalidatie

• Continue validatie



Stapsgewijze instructies -
Performantiekarakteristieken

Performantie
karakteristieken

CE-IVD 
test

“Gewijzigde
CE-IVD met 
referentie”

“Gewijzigde
CE-IVD 
zonder

referentie”

RUO met 
referentie

In eigen 
beheer 

ontwikkeld

Juistheid x x x x x
Precisie x x x x x

Sensitiviteit x x x
Specitiviteit x x x
Robuustheid (x) (x) (x) (x) (x)

Intercollegiale 
toetsing (x) (x) (x) (x) (x)

Verificatie Validatie



Stapsgewijze instructies -
Performantiekarakteristieken



Stapsgewijze instructies -
performantiekarakter istieken

(1) Enkel van toepassing op kwantitatieve testen
(2) TP = True Positive, FN = False negative, TN = True negative, FP = false positive



Stapsgewijze instructies -
performantiekarakter istieken

(3) De uitvoering van een risicoanalyse per analytische test kan een nuttige tool zijn om te
bepalen welke parameters/variabelen in het kader van de robuustheid dienen te worden
geverifieerd.
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Verificatie/validatie - staalselectie

 Controlemateriaal bv. restmateriaal, archiefmateriaal, enz.

 Geselecteerde patiëntenstalen met gekende resultaten

 Referentiemateriaal afkomstig van bv. fabrikant

 EKE stalen

Hou rekening met:

• Matrix : weefsel- of celtypes (inclusief oorsprong bv. HER-2 
borst vs. maag) + wijze fixatie en inbedding

• De te verwachten resultaten (bv. zwakke en sterke
expressoren)
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(*) Methodeverificatie

(**) Type 1 : de ervaring is voor minstens 8
van de 15 immunohistochemische merkers
(waarvan minstens 2 nucleaire, 2
cytoplasmatische, 2 membranaire) objectief
retrograad aantoonbaar door bv. optimale of
goede EKE-resultaten voor de twee
recentste EKE’s binnen de voorbije 7 jaar
zonder wijziging in kleurpatronen en
beoordeling van de geselecteerde
antilichamen, traceerbare IQC resultaten
over een bepaalde periode (minstens 6
maanden), geen geregistreerde NC’s m.b.t.
de gebruikte methode/techniek binnen het
afgelopen jaar, e.a.



Verificatie – CE – IVD volgens bijsluiter

(**) Type 2 : de ervaring is
per merker aantoonbaar
door deelname aan
minstens 2
opeenvolgende EKE's
met optimale of goede
EKE-resultaten.





Validatie – Gewijzigde CE-IVD zonder
referentie



Validatie: 
niet CE-IVD
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Hervalidatie

Wijziging Testmethode Juistheid Precisie Andere
Intra Inter

Soort fixatief
Weefseldoorvoering

Type paraffine
(bv. smelttemperatuur, 

samenstelling)
Watertoevoer

(met impact op test)
“Antibody diluent”

IHC Type 1
(panel)

N : 2+ en 2-
C : 2+ en 2-
M : 2+ en 2-

/// /// I/U/S/A/T : > X

AC > 83%

IHC Type 2
(panel)

N : 5+ en 5-
C :5+ en 5-
M : 5+ en 5-

/// /// I/U/S/A/T : > X

AC > 95%

Analysetoestel
(zelfde methode)

IHC Type 1 N : 2+ en 2-
C : 2+ en 2-
M : 2+ en 2-

3s x 3gl 
(1 AL)

3s x 3gl
(1 AL)

I/U/S/A/T : > X

AC > 83% > 90% > 90%

IHC Type 2
N : 5+ en 5-
C : 5+ en 5-
M : 5+ en 5-

3s x 3gl 
(1 AL)

3s x 3gl
(1 AL)

I/U/S/A/T : > X

AC > 95% > 90% > 90%



Hervalidatie

Wijziging Testmethode Juistheid Precisie Andere
Intra Inter

Omgevingscondities
(bv. verhuis intern of 

extern)

IHC Type 1 mix N/C/M
1+ en 1-

1s x 3gl
(1 AL)

1s x 3gl
(1 AL) I/U/S/A/T : > X

AC > 83% > 90% > 90%

IHC Type 2 mix N/C/M
1+ en 1-

1s x 3gl
(1 AL)

1s x 3gl
(1 AL) I/U/S/A/T : > X

AC > 83% > 90% > 90%
Onderhoud/defect toestel
(bv. vervanging kritische 

onderdelen)
Wijziging  toestelsoftware

(met impact)

IHC Type 1 2+ en 2- (1AL) x x I/U/S/A/T : > X

IHC Type 2 2+ en 2- (1AL) x x I/U/S/A/T : > X

AC > 75% > 90% > 90%

Verdunningsfactor AL
Incubatietijd AL

Fabrikant/leverancier
( = kloon)

Voorbehandelingstijd
Voorbehandelingsmethode 

(bv. pH, buffer)
Incubatietijd

detectiesysteem

IHC Type 1 2+ en 2- /// /// I/U/S/A/T : > X

IHC Type 2 2+ en 2- /// ///

AC > 75%
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Continue validatie

 Interne kwaliteitscontroles 

 Externe kwaliteitsevaluaties 

 Intercollegiale toetsingen 

 Correlatiestudies met een andere methoden (bv. IHC vs. ISH)

 Populatie-onderzoeken

 Registratie van non-conformiteiten bv. afwijkende IQC resultaten 

 Uitvoering van een toestel (her)verificatie

 Uitvoering van ingangscontroles van kritische reagentia en 
verbruiksartikelen
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Conclusie

• CE-IVD volgens bijsluiter = eerste keuze

• Maar in belang van patiënt: LDT volwaardig alternatief mits 
uitvoering risicoanalyse en validatie

• Validatieopdrachten per type test en beoogde doel

• In overeenstemming met IVDR

Harmonisatie en standaardisatie

Betaabaar Haalbaar Patiëntveilig
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