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1 INLEIDING 

Soms kan de concentratie van een analyte in een EKE-controlestaal niet gemeten worden als het onder 
de drempelwaarde van de gevoeligheid van de gebruikte analytische methode valt. Men geeft dan geen 
resultaat of een resultaat lager dan de gevoeligheidslimiet, bijvoorbeeld <0.10. Men zegt dat het 
resultaat links gecensureerd is (Left-censored observation). In het algemeen worden de gecensureerde 
waarden systematisch verwijderd uit het staal van de waarnemingen en de statistische verwerking, dat 
wil zeggen, de berekening van de percentielen P25, P50 (mediaan) en P75, wordt uitgevoerd op alle niet-
gecensureerde gegevens. Deze werkwijze is niet optimaal daar zij resulteert in een significant verlies 
van informatie. Een nieuwe evaluatiemethode van de EKE-resultaten, die rekening houdt met de 
gecensureerde waarden (links en ook rechts) wordt voorgesteld, indien dergelijke waarden aanwezig 
zijn in de resultaten geleverd door de laboratoria. 
 

2 PROBLEEMSTELLING 

Beschouw het geheel van de EKE-resultaten geleverd door n laboratoria voor een component X. Dit 
staal kan gecensureerde gegevens bevatten (links). 
 
Het statistisch probleem is het schatten van de kwartielen P25, P50 en P75 van de gegevens, teneinde 
een robuuste schatting van de “werkelijke” waarde (M) van de component X in het gecontroleerde 
specimen en van de interlaboratorium spreiding (SD) van de resultaten te bekomen. 
 
We kunnen dan schrijven: 
 
M = P50  
SD = 0.74 × (P75 − P25) 
 
Merk op: als P25 niet bestaat, dan is SD = 1.48 × (P75 − P50). Wanneer M en SD gekend, kunnen we 
de afstand tussen het resultaat (R) verkregen door een laboratorium en de centrale waarde (M) 
berekenen. In feite berekenen we de Z-score, dat wil zeggen 
 
Z = (R − M) SD⁄  
 
We kunnen ook de U-score (%), die de relatieve afwijking tussen het resultaat (R) en de centrale waarde 
(M) uitdrukt, berekenen. We hebben 
 
U = (R − M) M⁄   (× 100%) 
 
Het EKE-informaticaprogramma gebruikt, sinds zijn toepassing in 1989, gekende formules voor het 
schatten van de kwartielen. Deze houden echter geen rekening met de gecensureerde waarden. De in 
dit rapport voorgestelde methode laat toe de kwartielen in aanwezigheid van de links gecensureerde 
waarden te schatten. Bovendien geeft deze onder andere dezelfde resultaten als de oude methode 
indien er geen gecensureerde waarden aanwezig zijn in het staal. 
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3 NIEUWE METHODE 

De voorgestelde methode bestaat erin de verdelingsfunctie (cumulative distribution function) van X te 
schatten en vervolgens de kwartielen vanaf deze verdelingsfunctie te berekenen. Hetzij {x1, …,  xn} de 
EKE-resultaten geleverd door n laboratoria. We handelen in zes fases. 
 
Fase 1: Het staal in stijgende volgorde sorteren. Indien een gecensureerde waarde (links) gelijk is aan 

een niet-gecensureerde waarde, moet zij deze voorafgaan in de stijgende volgorde. 
Bijvoorbeeld <0.2 moet vóór 0.2 geklasseerd zijn. 
 

Fase 2: We inventariseren in het staal dat op die manier gesorteerd werd, alle verschillende niet-
gecensureerde waarden. 
Laten we aanduiden met X(0) < X(1) < … < X(k-1) < X(k) de verschillende aldus bekomen niet-
gecensureerde k-waarden die volgens overeenkomst X(0) = −∞. 
Merk op dat k kan variëren tussen 0 (indien alle waarden van het staal gecensureerd zijn – 
wat uitzonderlijk is) en n (indien er geen enkele gecensureerde waarde in het staal aanwezig 
is en indien alle waarden verschillend zijn). 
 
Ni is het aantal waarnemingen van n deelnemers kleiner of gelijk aan X(i) en R(i) het aantal 
niet-gecensureerde waarnemingen gelijk aan X(i), voor  i = 1, …, k. 
 

Fase 3: De functieverdeling F(x) van de variabele X in het staal van n waarnemingen wordt bekomen 
met de volgende formule (die in dalende volgorde wordt toegepast): 
 
F�X(k)� = 1 

F�X(k-i)� = F�X(k-i+1)� ×
N(k-i+1) − R(k-i+1)

N(k-i+1)
      (i = 1, …, k) 

 
Het gaat om een trapsgewijze functie welke uit k trappen bestaat. Inderdaad, ze verandert van 
waarde in iedere X(i),  (i = 1, …, k). We kunnen deze functieverdeling weergeven in een 
grafiek (zie voorbeelden hierna). 
 

Fase 4: We berekenen de percentiel P75. Met het oog hierop, zoeken we vanaf  X(k) de twee waarden 
X(j-1) et X(j) waarvan de waarden van de functieverdeling F�X(j-1)� en F�X(j)� zodanig zijn dat 
F�X(j-1)� ≤ 0.75 < F�X(j)�. Twee mogelijkheden kunnen zich voordoen: 
 
− indien F�X(j-1)� = 0.75, dan is P75 = �X(j-1)+X(j)� 2⁄  
− anders, P75 = X(j) 

 
Het is mogelijk dat P75 niet bestaat. In dit geval bestaat P25 en P50 ook niet en kan SD niet 
worden bepaald. 
 
Opmerking: 
Indien het staal geen gecensureerde waarden bevat en het aantal n waarnemingen een 
veelvoud is van 4 min 1 (n = 4×m−1), dan gebruikt men stelselmatig de formule P75 = X(j), 
behalve indien F�X(j-1)� = (3n − 1) 4n⁄ ,  in dit geval berekenen we P75 = �X(j-1) + X(j)� 2⁄ . 
 

Fase 5: Daarna berekenen we de médiaan M = P50 op dezelfde wijze, al zoekend naar de waarden 
X(j-1) et X(j) zodanig dat F�X(j-1)� ≤ 0.5 < F�X(j)�. Indien P50 niet bestaat, zijn P25 en SD 
eveneens niet berekenbaar. 
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Fase 6: Daarna berekenen we het percentiel P25 op dezelfde wijze, al zoekend naar de waarden 
X(j-1) en X(j) zodanig dat F�X(j-1)� ≤ 0.25 < F�X(j)�. Indien P25 niet bestaat, kan SD worden 
geschat met de formule SD = 1.48×(P75 − P50). 
 
Opmerking: 
Indien het staal geen gecensureerde waarden bevat en het aantal n waarnemingen een 
veelvoud is van 4 min 1 (n = 4×m−1), dan gebruikt men stelselmatig de formule P25 = X(j), 
behalve indien F�X(j)� = (n + 1) 4n⁄ , in dit geval berekenen we P75 = �X(j) + X(j+1)� 2⁄ . 
Ter herinnering, X(j) is zodanig dat F�X(j-1)� ≤ 0.25 < F�X(j)�. 

 
Opmerkingen: 
- Zoals voorgesteld, is de nieuwe methode in alle omstandigheden van toepassing en leidt ze tot 

dezelfde resultaten (rekening houdend met de score voor de percentielen P25 en P75) als de oude 
methode indien er geen gecensureerde waarden zijn. 
 

- De gecensureerde waarden (links) hoger dan X(k) worden niet in overweging genomen. 
 

- Indien er een gecensureerde waarde (links) bestaat lager dan X(1), dan is de functieverdeling niet 
gelijk aan 0 maar minus oneindig (zie voorbeeld 2 hierna). 
 

- De ontwikkelde benadering kan ook gebruikt worden indien in het staal van de waarnemingen rechts 
gecensureerde waarden (bij voorbeeld, >16) voorkomen. Bij het sorteren van de gegevens (fase 1), 
indien een rechts gecensureerde waarde gelijk is aan een niet-gecensureerde waarde moet deze 
worden gerangschikt na de niet-gecensureerde waarde, in een stijgende volgorde. Ga vervolgens 
verder zoals voorheen. 
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4 VOORBEELDEN 

Laat ons de methode verduidelijken door middel van enkele voorbeelden. 
 
Voorbeeld 1 
Neem eerst de resultaten van digoxine in nmol/L (staal n°1 van de EKE-enquête 1998/4, methode n°37) 
gegeven door n=70 laboratoria. 
 
Bruto gegevens 
0.4   0.3  0.3* 0.0  0.3  0.3  0.4  0.3  0.3* 0.4  
0.2  0.1  0.1  0.4  0.2  0.3  0.3* 0.3  0.0  0.3  
0.4* 0.4* 0.4* 0.4  0.1  0.4* 0.4* 0.3  0.0   0.3* 
0.3  0.4* 0.4* 0.1  0.4* 0.0  0.3  0.4  0.3  0.5* 
0.0  0.3  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.2  0.0  0.6* 
0.0  0.4* 0.3* 0.0  0.3* 0.4  0.3  0.2  0.4  0.2  
0.3  0.4  0.3  0.2  0.3  0.5  0.4* 0.1* 0.1  0.2  

 
De gecensureerde gegevens (links) worden gevolgd door een sterretje. 

 
Gegevens gesorteerd in stijgende volgorde 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.3 0.3 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 0.4 0.4 0.4 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  <0.5 0.5 0.5  <0.6 
 
We stellen vast dat het staal van de waarnemingen 19 gecensureerde waarden en 51 niet-
gecensureerde waarden heeft. We zien tevens verschillende niet-gecensureerde k=6 waarden, 
respectievelijk 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 en 0.5. 
 
Functieverdeling 
De toepassing van de methode beschreven in hoofdstuk 3 (fasen 2 en 3) leidt tot de volgende 
functieverdeling. 
 

i X(i) Ni Ri F�X(i)� 
0 −∞ 0 0 0.00 
1 0.0 8 8 0.20 
2 0.1 14 5 0.31 
3 0.2 23 9 0.52 
4 0.3 47 18 0.84 
5 0.4 66 9 0.97 
6 0.5 69 2 1.00 
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Grafisch wordt de functieverdeling in de volgende figuur weergegeven. 

 
Percentielen 
De toepassing van de fases (4-6) van de methode leidt tot de volgende kwartielen: 
 
P75 = 0.3 
P50 = 0.2 
P25 = 0.1 
 
We hebben dus M = 0.2 nmol/L 

 SD = 0.74 × (0.3 − 0.1) = 0.148 nmol/L 
 
 
Voorbeeld 2 
Het tweede voorbeeld, (kunstmatig voorbeeld) toont aan dat wanneer het staal geen gecensureerde 
waarden bevat, wij dezelfde resultaten bekomen als met de oude methode. 
 
Bruto gegevens 
21 17 18 4 1 7 27 13 12 23 
 
Gegevens gesorteerd in stijgende volgorde 
1 4 7 12 13 17 18 21 23 27 
 
Geen enkele gecensureerde waarde en k=10 (alle waarden zijn verschillend). 
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Functieverdeling 
 

I X(i) Ni Ri F(X(i)) 
0 −∞ 0 0 0.0 
1 1 1 1 0.1 
2 4 2 1 0.2 
3 7 3 1 0.3 
4 12 4 1 0.4 
5 13 5 1 0.5 
6 17 6 1 0.6 
7 18 7 1 0.7 
8 21 8 1 0.8 
9 23 9 1 0.9 

10 27 10 1 1.0 
 

 
 
Percentielen 
P75 = 21 
P50 = 15 
P25 = 7 
 
Met de oude methode vinden we precies dezelfde resultaten. 
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5 GLOBAAL RAPPORT 

In het globaal rapport na elke enquête, geven we de mediaan M, de standaarddeviatie SD en de 
variatiecoëfficient CV. We onderscheiden de volgende situaties. 
 
Casus 1: De kwartielen P25, P50 et P75 bestaan. We berekenen M = P50, SD = 0.74 × (P75 − P25) en 

CV = SD M⁄   (× 100%) zoals voorheen. 
 
Casus 2: Het kwartiel P25 bestaat niet, maar P50 bestaat. Dan, M = P50, SD = 1.48 × (P75 − P50) en 

CV = SD M⁄   (× 100%) zoals voorheen. 
 
Casus 3: Het kwartiel P50 (en dus P25) bestaat niet. Dan kunnen we M et SD niet berekenen. We 

drukken niets op het rapport (zoals reeds het geval indien n<6). 
 
 

6 INDIVIDUEEL RAPPORT 

Het individueel rapport geeft voor elke test, de waarde van het resultaat R, de mediaan M, de 
standaarddeviatie SD en de afstand (of Z-score) D = (R − M) SD⁄ , niet enkel voor alle laboratoria maar 
ook voor de laboratoria welke dezelfde analytische methode gebruiken. Een grafiek met de lagere (LOF, 
LIF) en de hogere limieten (UOF, UIF) positioneert het resultaat R. Ter herinnering, 

LOF = P25 − 3H 

LIF = P25 − 1.5H 

UIF = P75 + 1.5H 

UOF = P75 + 3H 

waarbij H = P75 − P25. 
 
Er wordt voorgesteld de volgende voorstelling toe te passen: 
 
Casus 1: M en SD bestaan niet. In dit geval geven we het resultaat (gecensureerd of niet) maar we 

berekenen de Z-score niet (of afstand D) en er is geen grafische voorstelling. 
 

Casus 2: M en SD bestaan en M − 3×SD > 0. R* geeft de waarde van het resultaat R zonder het "<" 
teken wanneer deze gecensureerd is. Bijvoorbeeld, indien R <0.5, dan R* = 0.5. Indien R 
niet-gecensureerd is, is R* = R natuurlijk. We berekenen de Z-score (of D afstand), of 
 

D* = (R* − M)/SD 
 
Indien R gecensureerd is, kennen wij opnieuw het teken "<" toe aan D* en noteren we de 
bekomen gecensureerde waarde D (<D*). Zoniet D = D*. We printen M, SD, R en D af 
(gecensureerd of niet).  
Voor de grafische voorstelling gaan we zoals gewoonlijk tewerk door de waarde R op het 
interval (LOF – UOF) te lokaliseren. 

 
Casus 3: M en SD bestaan maar M − 3×SD ≤ 0. In dit geval, indien R* < M, berekenen we D niet! 

Daarentegen, indien R* ≥ M, gaan we tewerk zoals in casus 2. 
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7 JAARLIJKS INDIVIDUEEL RAPPORT 

Aan het eind van het jaar beschouwen we de Z-scores en de U-scores voor alle resultaten van het 
laboratorium en berekenen we de Pz waarde (onaanvaardbare Z-scores) en Pu (onaanvaardbare U-
scores). 
 
Men moet niet vergeten dat een hoog aantal gecensureerde waarden in het staal van de waarnemingen 
geleverd door de laboratoria, de aanwezigheid van een zwakke concentratie (quasi nul) in het EKE 
controle voorbeeld aangeeft. Dit betekent dat de zeer lage waarden van de Z-scores of de U-scores 
perfect aanvaardbaar zijn. We moeten er ons dus bewust van zijn dat de concentratie in het biologische 
staal praktisch nul is. Hiervoor, berekenen we de hoeveelheid M − 3×SD. Indien M − 3×SD ≤ 0, 
bekommert men zich niet om de resultaten (gecensureerd of niet) lager dan M. 
 
Besluit: voor het jaarrapport gaan we als volgt tewerk: 
 
Casus 1: M en SD bestaan niet. We hoeven de Z-score en ook de U-score niet te berekenen. Dit is 

reeds het geval indien n<6. 
 
Casus 2: M en SD bestaan en M − 3×SD > 0. We stellen zoals eerder uitgelegd R* de gecensureerde 

waarde R zonder het "<" teken, en berekenen 
 

Z* =
R* −M

SD

U* =
R* −M

M  (× 100%)
 

 
en we gaan verder zoals voorheen. Het is duidelijk dat de waarde R beschouwd wordt als 
« abnormaal » indien Z*≥ 3 of indien U*≥ d, waarbij "d" de aanvaardbare biologische 
limiet is. We noteren "<Z*" (indien R gecensureerd is) of "Z*" (indien R niet-gecensureerd is) 
op het rapport en hetzelfde geldt voor de U-scores. 
 

Casus 3: M en SD bestaan maar M − 3×SD ≤ 0. We handelen zoals in casus 2, behalve indien R* < 
M, in dat geval berekenen we de Z-score en de U-score niet. 
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8 VERGELIJKING VAN DE TWEE METHODES 

Voorbeeld 1 – Digoxine 
We nemen de resultaten van digoxine (nmol/L) voor staal A van de enquête 2 van de survey EKE 2000. 
 
De gegevens gesorteerd in stijgende volgorde 
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0.0128 * 0.0256 * 0.0256   
0.0256   0.0256   0.0256   0.0512 * 0.064    0.0768   
0.0768   0.0768   0.1 *    0.1 *    0.1 *    0.1 *    
0.1 *    0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      
0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1024   
0.128 *  0.128 *  0.128 *  0.128 *  0.128    0.128    
0.128    0.128    0.128    0.128    0.128    0.1408   
0.1536   0.1664   0.1792 * 0.192 *  0.192 *  0.192 *  
0.192 *  0.192    0.2 *    0.2 *    0.2 *    0.2 *    
0.2 *    0.2 *    0.2 *    0.2 *    0.2 *    0.2 *    
0.2      0.2      0.2      0.2      0.2      0.2      
0.2      0.2176 * 0.2176 * 0.2176 * 0.2176 * 0.2176 * 
0.2176 * 0.2176 * 0.2176 * 0.2176   0.2304   0.2304   
0.2432 * 0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  
0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  
0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  0.256 *  
0.256 *  0.256 *  0.256    0.256    0.256    0.256    
0.2816   0.2816   0.2816   0.3 *    0.3 *    0.3 *    
0.3 *    0.3 *    0.3 *    0.3 *    0.3 *    0.3 *    
0.3 *    0.3 *    0.3 *    0.3 *    0.3 *    0.3      
0.3      0.3      0.3      0.3      0.32 *   0.32     
0.3328   0.3328   0.3456   0.384 *  0.384 *  0.384 *  
0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  
0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  
0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  0.384 *  
0.384 *  0.384    0.384    0.3968   0.4 *    0.4 *    
0.4 *    0.4 *    0.4 *    0.4 *    0.4 *    0.4 *    
0.4 *    0.4 *    0.4 *    0.4 *    0.4      0.4      
0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      
0.4      0.448    0.5 *    0.5 *    0.5      0.512 *  
0.512 *  0.512 *  0.512 *  0.512 *  0.512 *  0.512    
0.5632   0.6 *    0.6 *    0.6 *    0.6 *    0.6 *    
0.6      0.64 *   0.64 *   0.64 *   0.6912   

 
De gecensureerde gegevens worden aangeduid met een sterretje. We stellen vast dat er op de 239 
waarden, 120 gecensureerd zijn en 119 niet-gecensureerd. 
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Nieuwe methode 
De nieuwe methode leidt tot de functieverdeling opgenomen in de figuur hieronder. 

 
 
Het berekenen van de kwartielen geeft de volgende resultaten: 
 
P25 = 0 
P50 = 0.0256 
P75 = 0.192 
 
Daarom is, SD = 0.142 en we zien dat M − 3×SD = −0.40 <0. We kunnen dus de afwezigheid van 
digoxine in het staal vermoeden. 
 
Op basis van de Z-score, kan elk resultaat hoger dan M + 3×SD = 0.45 beschouwd worden als te hoog. 
De bovenstaande gegevens leidden ons ertoe de 21 hoogste resultaten van het staal te verwerpen. Ter 
verduidelijking, de gecensureerde waarde <0.5 moet verworpen worden daar zij 0.49 kan betekenen! 
 
 
Oude methode 
De oude methode, die alleen de 119 niet-gecensureerde waarnemingen gebruikt, geeft de volgende 
resultaten: 
 
P25 = 0 
P50 = 0.10 
P75 = 0.2688 
 
Daarom is, SD = 0.20 en we zien dat M − 3×SD = −0.50 eveneens negatief is. Echter de hoogste limiet 
M + 3×SD = 0.70 leidt tot de aanvaarding van alle waarden van het staal, 0.69 inbegrepen! 
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Individueel rapport 
Bijvoorbeeld, als een laboratorium een resultaat <0.5 heeft, hebben we R* = 0.5 en Z* = (0.5 − 
0.026)/0.142 = 3.34. Daarom wordt de Z-score geassocieerd met het resultaat <0.5 geschreven <3.34. 
Het moet worden beschouwd als “onaanvaardbaar” aangezien het hoger is dan 3! 
Merk op dat de U-score niet veel zin heeft omdat 
 

U* = (0.5 − 0.026)/0.026 of 1823%! 
 
Voorbeeld 2 – Theofylline 
We nemen de resultaten van theofylline (µmol/L) voor het staal A van de enquête 2 van de survey EKE 
2000. 
 
De resultaten gesorteerd in stijgende volgorde 
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0        0        0        0        0        
0        0.1 *    0.1      0.2      0.2      0.2775   
0.3      0.3      0.4 *    0.5 *    0.5 *    0.5 *    
0.555 *  0.555 *  0.555    0.555    0.555    0.6      
0.6      1 *      1        1.1      1.11 *   1.11 *   
1.11 *   1.11 *   1.11     1.11     1.11     1.11     
1.11     1.11     1.2765   1.3875   1.3875   1.4      
1.4      1.554    1.6095   1.6095   1.665 *  1.665    
1.665    1.665    1.665    1.665    1.665    1.665    
1.7      1.7      1.8      1.998 *  1.998    2.1645   
2.22     2.22     2.22     2.22     2.22     2.5      
2.775 *  2.775 *  2.775 *  2.775 *  2.775    2.775    
2.9415   3.0525   3.1      3.1      3.2      3.3      
3.33     3.33     3.7      3.9      3.9      4.1      
4.4 *    4.4 *    4.4 *    4.4 *    4.4      4.44 *   
4.44 *   4.44 *   4.44 *   4.44 *   4.44 *   4.44 *   
4.44 *   4.44 *   4.44     4.44     4.44     4.5 *    
4.5 *    4.551 *  4.551 *  4.551 *  4.551 *  4.551 *  
4.551 *  4.551 *  4.551 *  4.551    4.7      4.995    
4.995    4.995    5        5.5 *    5.5 *    5.5      
5.5      5.55 *   5.55 *   5.55 *   5.55 *   5.55 *   
5.55 *   5.55 *   5.55 *   5.55 *   5.55 *   5.55 *   
5.55 *   5.55 *   5.55 *   5.55     5.55     5.6 *    
5.6 *    6 *      6        6.105    6.66     6.66     
7.2      7.215    7.77     8.325    8.9 *    10 *     
10.6     11       11.1 *   11.1 *   11.1 *   11.1     
11.1     13.8 *   13.875 * 13.875 * 13.875 * 13.875 * 
13.875 * 13.875 * 13.875 * 13.875 * 13.875 * 13.875 * 
13.875 * 13.9 *   13.9 *   13.9 *   13.9 *   13.9 *   
13.9 *   13.9 *   13.9 *   13.9 *   13.9 *   13.9 *   
13.9     13.9     14 *     14.208 * 15 *     16.65 *  
18.315 

 
De gecensureerde gegevens zijn aangeduid met een sterretje. We merken dat er 92 gecensureerde 
waarden zijn en 131 niet-gecensureerde waarden.  
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Nieuwe methode 
De functieverdeling wordt in de onderstaande figuur weergegeven. 

 

De berekende kwartielen hebben als waarde: 
 
P25 = 0 
P50 = 1.10 
P75 = 2.775 
 
Daarom is, SD = 2.05 en M − 3×SD = −5.06! We kunnen besluiten dat het staal geen theofylline bevat. 
 
Aangezien M + 3×SD = 7.26, stellen we vast dat 41 (18%) waarden van het staal te hoog zijn en dus 
buiten de normen vallen. 
 
Oude methode 
De oude methode leidt tot volgende resultaten: 
 
P25 = 0 
P50 = 1.40 
P75 = 3.52 
 
Daarom is, SD = 2.60 en M − 3×SD = −6.41 <0. Tenslotte, de hoogste limiet M + 3×SD = 9.20 leidt tot 
het verwerpen van 38 waarden in plaats van 41. Inderdaad, de waarden 7.77, 8.33 en <8.9 zijn nu 
geaccepteerd! 
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9 PROBLEMEN VAN KLEINE GROEPEN 

Statistische analyses uitgevoerd op kleine groepen van EKE-gegevens (bijvoorbeeld voor een bepaalde 
analytische methode) tonen aan dat men voorzichtig moet zijn bij de interpretatie van de resultaten. 
 
Het kan gebeuren dat alle gegevens gecensureerd zijn. Bijvoorbeeld, Digoxine (Staal A, EKE 2000/2) 
voor de methode"Niet isotopisch” – DPC – immulite" (n=6): 
 
<0.1 <0.5 <0.32 <0.60 <0.64 <0.64 
 
In dit geval kunnen we uiteraard niets doen! 
 
Het kan gebeuren dat de meeste gegevens nul zijn. Bijvoorbeeld, Digoxine (Staal A, EKE 2000/2) voor 
de methode "Niet isotopisch – Dade Behring – Emit" (n=16). 
 
0 0 0 0  0 0 0 0 

0 <0.0256 0.1 0.128 <0.1792 <0.192 <0.3 <0.6 

 
In dit geval P25 = P50 = P75 = 0 en dus M = 0 en SD = 0. We kunnen niets doen! 
 
 

10 VERDERE AANBEVELINGEN 

Voor een EKE-controlestaal waarvan de concentratie van de component zeer laag is, of zelfs nul, is het 
aan te raden om  
 
- geen interpretatie uit te voeren van de resultaten volgens de analytische methode omdat het 

onbetrouwbaar is 
 
- een globale interpretatie uit te voeren, door alle laboratoria te groeperen 
 
- de methode van de Z-scores alleen te gebruiken voor hoge waarden 
 
- de methode van de U-scores te vermijden omdat die nauwelijks zin heeft bij de meting aangezien 

de noemer in de formule dicht bij 0 ligt. 
 
Tot slot wordt aanbevolen om de nieuwe methode te gebruiken die rekening houdt met alle resultaten, 
gecensureerd of niet, en welke in het algemeen strikter is dan de oude methode, zoals de meeste 
voorbeelden aantonen. 
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