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Voortgangsrapportage Kalibratie 2000 
 
 
Tijdens het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SKZL werd het plan Kalibratie 
2000 gepresenteerd (1,2). Het plan beoogt 
 

de ontwikkeling van commuteerbaar kalibratie- en trueness-controlemateriaal • 
• 
• 
• 

kalibratie van de medische laboratoria met behulp van de kalibratoren 
controle met behulp van de trueness controle materialen van het bereikte effect 
controle van IVD conformiteit van reagentia en analyseappratuur met de trueness controle 
materialen 

 
Er was van een meet af aan vanuit een groot aantal disciplines en stichtingen voor kwaliteitsbewaking 
belangstelling voor het project. In 1998 waren deze nog niet ondergebracht bij de SKML. Een 
stuurgroep werd ingericht en Projectgroepen op een zevental terreinen werden ingesteld. De 
samenstelling van de stuurgroep is als volgt: 
 
Dr. R.T.P. Jansen, voorzitter 
Dr.ir. A.W.H.M. Kuypers, secretaris 
Dr. H. Baadenhuijsen namens SKZL, algemene chemie 
Dr. A. van den Besselaar namens CCKL subcommissie stolling, stolling 
Dr. C.M Boersma-Cobbaert namens SKZL, lipiden 
F. Preijers namens SIHON, leukemie/lymfoom immunofenotypering 
Dr. J.W. Gratama namens SKMI, cellulaire immunologie 
Dr. I.S. Klasen namens SKMI, eiwitten 
Dr. E.G.W.M. Lentjes namens SKZL-LWBA, algemene endocrinologie 
Dr. M. de Metz namens VHL, hemocytometrie 
Dr. H.A. Ross namens SKZL-LWBA, speciële endocrinologie 
Dr. C.W. Weykamp namens SKZL-MCA, monsterbereiding 
 

Algemene project strategie 
Over de strategie werd gepubliceerd (3,4) en op internationale podia werd over het Kalibratie 2000 
project bericht (5,6,7). De strategie is uniform voor alle Projectgroepen en omvat actiepunten op acht 
deelterreinen: 
 

1) Beschrijving van de state of the art voor wat betreft binnen- en tussenlaboratorium precisie en 
toelaatbare bias.  

2) Bereiding en keuze van geschikte kandidaatmaterialen als kalibratoren voor de betreffende 
parameters.  

3) Vaststelling van commuteerbaarheid van de geselecteerde materialen met patiëntenmateriaal 
en tussen methodes in een zogenaamde Tweelingstudieontwerp.  

4) Toekenning van referentie waarden aan de kalibratoren met behulp van referentiemethodes.  
5) Effectmeting van het gebruik van de kalibratoren met behulp van trueness controle materialen.  
6) Advies over de introductie van de Kalibratie 2000 materialen.  
7) Identificatie van methodes met afwijkend gedrag.  
8) Controle van het geïntroduceerde systeem met EQA, gebruikmakend van commuteerbare 

trueness controle materialen.  
 

Commuteerbaarheid 
Essentieel voor de ontwikkeling van de beoogde materialen is de eis dat zij commuteerbaar moeten 
zijn, dat wil zeggen zich gedragen als patiëntenmateriaal onafhankelijk van de gebruikte methode. 
Er werd een algemeen systeem ontwikkeld voor het aantonen van commuteerbaarheid, het 
zogenaamde Tweelingstudieontwerp. Een publicatie in Clinical Chemistry beschrijft dit systeem (8). 
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Resultaten 
De Projectgroepen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Over de eerste resultaten is 
gepubliceerd (4). De ervaringen worden uitgewisseld in de stuurgroepvergaderingen die tweemaal per 
jaar plaatsvinden. Deze gedachtewisselingen worden als stimulerend en waardevol ervaren. Ook nu 
het de bedoeling is de activiteiten van Kalibratie 2000 onder te brengen bij de secties van de SKML, 
hebben de leden van de stuurgroep de wens geuit de stuurgroep in stand te houden om 

ervaringen uit te wisselen • 
• 
• 

• 

• 

ideeën op te doen en van elkaar te leren 
elkaar te stimuleren. 

 
De leden zijn allen van mening dat het Kalibratie 2000 project onverkort van groot belang is. De IVD 
directive die vanaf 7 december 2003 van kracht is gegaan draagt aan het belang nog bij. Voor alle 
onderzoeken die als traceable worden beschouwd zullen door de Joint Committee on Traceability in 
Laboratory Medicine (JCTLM) referentiemethoden en referentiematerialen aangewezen moeten 
worden. Vervolgens moet de industrie zijn kits hierop kalibreren. De professie zal een systeem moeten 
ontwikkelen voor onafhankelijke toetsing van de juistheid van de meetresultaten. Hiervoor zijn 
Trueness Controle Materialen nodig. De beoogde Kalibratie 2000 materialen zijn hier zeer geschikt 
voor. De materialen zouden in een later stadium ook geschikt gemaakt kunnen worden als 
International Secondary Reference Materials. Hiervoor is echter overname door IRMM nodig. Zolang 
de referentiesystemen niet geïnventariseerd noch gedefinieerd zijn door JCTLM en niet 
geïmplementeerd zijn in zowel referentielaboratoria als door de industrie in de analyse-instrumenten 
en reagenskits, zullen de tussen-laboratoriumverschillen en de tussen-batchverschillen blijven zoals 
ze al zolang zijn: voor vele bepalingen te groot.  
Tot die tijd kunnen, althans in Nederland, de geselecteerde materialen in het kader van het Kalibratie 
2000 project, ook als kalibratie materialen worden gebruikt, zodat in ieder geval in Nederland 
harmonisatie van laboratorium gegevens bereikt wordt. 
Zowel met JCTLM als met IRMM zijn contacten opgebouwd. Via de European Communities 
Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EC4) zijn contacten gelegd voor 
Europese samenwerking op het gebied van Truenes Control. Drie referentielaboratoria van het IFCC 
Network of Reference Laboratories for Serum Enzymes participeren op dit moment in een 
waardentoekenningsproject voor de enzympreparaten in gebruik als Trueness Controle materiaal.  
 

Resultaten per Projectgroep 

Projectgroep Algemene Chemie 
De Projectgroep Algemene Chemie heeft zich vooral bezig gehouden met de ontwikkeling van 
commuteerbaar materiaal voor de kalibratie van de enzymen. Vanuit deze Projectgroep is het 
Tweelingstudieontwerp ontwikkeld (8,9). Er zijn twee materialen bereid, een gelyofiliseerd en een 
bevroren materiaal van humane oorsprong en gespiked met door recombinant DNA technieken 
bereide enzymen. Op verschillende congressen werd hierover bericht (10,11,12,13) en een publicatie 
is in voorbereiding. 
Intussen is in Nederland een derde van de  laboratoria gekalibreerd met het Kalibratie 2000 materiaal 
voor enzymen. Rondzending van commuteerbaar materiaal in reguliere rondzendingen tonen aan dat: 

de tot op heden gebruikte materialen in de rondzendingen niet-commuteerbaar zijn voor wat 
betreft de enzymbepalingen 
de tussenlab VC van de gekalibreerde laboratoria gereduceerd is tot 2-4%. 

 
Op dit moment is via EC4 een samenwerking gestart met Duitsland en Italië om de materialen te 
targeten met IFCC referentiemethoden. De materialen zullen vervolgens als Trueness Control 
Materials gebruikt worden in een internationaal EQA project voor vaststelling van IVD conformiteit van 
analyseapparatuur en reagentia voor de enzymen door geselecteerde groepen laboratoria in de drie 
landen.  
Een volgend project van de Projectgroep is de ontwikkeling van materiaal voor een groot aantal 
andere algemeen chemische bepalingen in serum. 
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Projectgroep Lipiden 
Deze Projectgroep heeft op basis van het NCCLS C37-A protocol materiaal ontwikkeld dat bewezen 
commuteerbaar is voor serum lipiden en apolipoproteinen. Hierover is o.a. in Clinical Chemistry 
gepubliceerd (14). Door rondzending in de reguliere externe kwaliteitsbewakingsronden is aangetoond 
dat de tot op heden gebruikte materialen onvoldoende commuteerbaar zijn (15,16). Voor wel-
commuteerbaar materiaal laten de Nederlandse Laboratoria een zodanig kleine tussenlab VC zien dat 
verdere kalibratie geen verbetering meer oplevert (17). De Kalibratie 2000 materialen zullen als 
Trueness Control gebruikt worden voor het toekennen van scores in de rondzendingen. Eventueel 
kunnen disfunctionerende of aspecifiek metende methodes herkend en aangewezen worden als 
insufficiënt. Laboratoria in Nederland kunnen de Kalibratie 2000 materialen blijven gebruiken als 
kalibratie materialen bij shifts of andere problemen in kits of batches van fabrikanten. De meest 
recente resultaten werden gepresenteerd op het Euregio-congres in Aken (17). 
 

Projectgroep Eiwitten 
In een tweelingstudie werden kandidaatmaterialen getoetst op commuteerbaarheid. Hieruit is een 
materiaal geselecteerd dat bewezen commuteerbaar is. Hierover is gepubliceerd (18). Met een tiental 
laboratoria worden momenteel waarden toegekend aan het Kalibratie 2000 materiaal op basis van het 
IRMM referentiemateriaal CRM 470. Een publicatie is in voorbereiding. 

Projectgroep Algemene Endocrinologie 
In een tweelingstudie werden kandidaatmaterialen getest. Voor TSH werden veelbelovende resultaten 
bereikt, maar de experimenten moeten verder uitgewerkt worden. Het eerstvolgende project betreft 
een aantal tumormerkstoffen, CA125, CA 19.9 en CA 15.3. Daarna zal PSA onder de loep worden 
genomen.  Aandacht gaat ook uit naar vrij T4. Er zijn grote tussen-methode verschillen onder meer 
omdat meerdere methodes niet alleen vrij maar deels ook gebonden T4 meten. Er zijn experimenten 
in voorbereiding met humane poolsera, zowel gelyofiliseerd als bevroren, waaraan door middel van 
standaardadditie vrij T4 is toegevoegd. 

Projectgroep Speciale Endocrinologie 
Alle aandacht heeft zich gericht op humaan groeihormoon. Ook de standaardisatie van deze bepaling 
is van groot belang. Er is nationale harmonisatie bereikt en consensus over afkapwaarden. 
Er is een kandidaat kalibratiemateriaal bereid waaraan waarden werden toegekend op basis van een 
WHO preparaat en een referentie methode. Deze waarden verschillen en er zal een keuze gemaakt 
moeten worden. Vooralsnog wordt de WHO waarde gehanteerd. Het gebruik van het Kalibratie 2000 
materiaal leidt tot een reductie van de tussenlaboratoriumvariatie van 25% tot minder dan 10%. Een 
publicatie is in voorbereiding. 

Projectgroep Stolling 
Over de eerste resultaten werd gepubliceerd (4,19). 
Van fibrinogeen, Factor VIII en antitrombine zijn tweelingstudies gedaan (20). Effectmeting bij 
fibrinogeen was niet succesvol. Er moet nieuw materiaal komen dat eerst in de tweelingstudie getest 
moet worden. Effect bij Factor VIII was er vooral in het lage gebied. Effectmeting van antitrombine lijkt 
ook reductie van de tussenlab VC op te leveren. De tweelingstudie wordt opnieuw uitgerekend, nu op 
basis van de SDSA. Dit wordt nu in een publicatie verwerkt. De gegevens van antitrombine moeten nog 
geanalyseerd worden. 

Projectgroep flowcytometrie (leukemie/lymfoom Immunofenotypering & cellulaire 
immunologie) 
Algemeen: De meeste flowcytometrische bepalingen voor immuunfenotypering maken gebruik van 
‘volbloed’ (niet bewerkte bloedmonsters). Dit betekent dat de kalibratoren commuteerbaar moeten zijn 
met volbloed. Hiervoor moeten de bloedmonsters worden gestabiliseerd. Voor het langdurig (6-12 
mnd) houdbaar maken van volbloed zijn speciale technieken nodig die zijn gepatenteerd. Hierdoor is 
het project afhankelijk van commerciële fabrikanten van dergelijke materialen. Voor het kortdurend (tot 
1 maand) houdbaar maken van volbloed wordt nu gebruik gemaakt van commercieel verkrijgbare 
stabilisatiebuffers. Beide benaderingen zijn met wisselend succes toegepast. 
 
Leukemie/lymfoom typering: De projectgroep heeft met 10 Europese laboratoria samengewerkt in het 
door de EU (5th framework programme) ondersteunde project “Eurostandards” om langdurig 
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houdbare kalibratoren te genereren. Dit is slechts voor een beperkt aantal merkers gelukt. Echter, 
membraanexpressie van bepaalde merkers (CD19, CD56, immuunglobuline) ging verloren. Ook 
waren bepalingen van intracellulaire merkers niet mogelijk doordat het stabilisatieproces de 
leukocyten permeabel voor de typerings-reagentia maakte. Het maken van kortdurend stabiele 
bloedmonsters kende dezelfde problemen. Om desondanks voortgang te kunnen boeken zullen door 
SIHON alternatieve deelprojecten worden opgezet. 
Wel is op andere terreinen voortgang geboekt. De technische richtlijnen voor 
leukemie/lymfoomtypering zijn geactualiseerd op basis van de voortschrijdende techniek (3-
kleurenimmunofluorescentie) en gepubliceerd op de SIHON website (). Voor het evalueren van de 
juistheid van de bepalingen in het kader van het SIHON externe kwaliteitsbewakingsprogramma is een 
scoresysteem (‘SIHONscore’) ontwikkeld, gepubliceerd (21) en verfijnd. De EQA materialen worden 
per overnacht koerier verzonden naar de deelnemers om de noodzaak tot stabilisatie (zie boven) te 
vermijden. 
 
Lymfocyten subsets: Commercieel zijn er geschikte, langdurig houdbare kalibratoren verkrijgbaar (bijv. 
via EQUALS [Sheffield, UK] en Streck Laboratories [Omaha, NE]). De ‘state-of-the-art’ techniek voor 
het bepalen van absolute aantallen lymfocyten subsets (‘single-platform, dual anchor’ methode) is 
gedefinieerd en in workshopverband geïntroduceerd aan 55 deelnemers. De hiermee verkregen 
binnen- en tussenlaboratorium spreidingen (CV resp. 5% en 10%) zijn conform internationaal 
beschreven resultaten en worden algemeen als acceptabel beschouwd (22). Voor kortdurende 
stabilisatie is de door UK NEQAS for Leukocyte Immunophenotyping (Sheffield, UK) ontwikkelde 
buffer ‘Transfix’ geschikt gebleken. Deze buffer zal door CalTag (Burlingame, CA) op de markt worden 
gebracht. 
 
Lymfocyten subsets in spoelvloeistof van broncho-alveolair lavages (BAL). Hiervoor zijn langdurig 
houdbare kalibratoren noch vereist noch beschikbaar. Leukocytensuspensies uit BAL vloeistof kunnen 
kortdurend worden gestabiliseerd m.b.v. StabilCyte buffer (Bioergonomics [St. Paul, MN]). Met aldus 
gestabiliseerde leukocytensuspensies zijn 6 externe kwaliteitsbewakingsrondes succesvol 
georganiseerd. In dit verband worden nu richtlijnen voor typering van lymfocyten in BAL vloeistof 
geformuleerd. Momenteel wordt Transfix als alternatieve buffer onderzocht omdat StabilCyte niet 
langer meer verkrijgbaar is. 
 
CD34+ hematopoietische stamcelbepalingen:  Ook voor deze assay zijn geschikte, langdurig 
houdbare kalibratoren verkrijgbaar (bijv. via Streck Laboratories en WAK Chemie (Steinbach, D). De 
‘state-of-the-art’ techniek voor het bepalen van absolute aantallen CD34+ (‘single-platform ISHAGE’ 
methode) is gedefinieerd en in workshopverband geïntroduceerd aan 40 deelnemers. De hiermee 
verkregen binnen- en tussenlaboratorium spreidingen (CV resp. 5-10% en 10-15%) zijn conform 
internationaal beschreven resultaten en worden algemeen als acceptabel beschouwd (24). Voor 
kortdurende stabilisatie van monsters van bloed en afereseproducten zijn Stabilcyte en Transfix 
geschikt gebleken. 
Voor het SKML EQA programma wordt gebruik gemaakt van gestabiliseerde materialen, hetzij 
kortdurend gestabiliseerde bloed- en afereseproducten (Transfix), hetzij voor langere duur 
gestabiliseerde navelstrengbloedmonsters (WAK Chemie). 
Het is wenselijk om de CD34 telling met een viabiliteitsbepaling te combineren omdat de bepaling van 
viabele CD34+ cellen in ontdooide afereseproducten het dichtst bij de klinische praktijk staat. Binnen 
een deelproject zal worden onderzocht of in vloeibare stikstof ingevroren referentiemateriaal van 
afereseproducten als kalibrator hiervoor geschikt is.  
 
Screening voor het HLA-B27 antigeen: Gebruikmakend van internationale richtlijnen (o.a. European 
Federation for Immunogenetics [EFI]) zijn m.b.v. verse bloedmonsters alle commercieel beschikbare 
reagentia geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd in overleg met de betrokken fabrikanten (25). 
Op basis van dit onderzoek is een SOP geformuleerd (26). Sinds 1995 worden verse bloedmonsters 
succesvol gebruikt als testmaterialen in een extern kwaliteitsbewakingsprogramma (27). De EFI 
richtlijnen schrijven het gebruik van HLA-B27 positieve en negatieve materialen als controles in elke 
assay voor. Dit is alleen mogelijk m.b.v. gestabiliseerde bloedmonsters. Het voor korte duur 
stabiliseren van bloedmonsters m.b.v. StabilCyte buffer is niet gelukt. In een deelproject in 
samenwerking met UK NEQAS for Leukocyte Immunophenotyping zal binnenkort worden onderzocht 
of het voor lymfocyten subsets bepalingen gebruikte proces voor langdurige stabilisatie van 
bloedmonsters ook voor het maken van HLA-B27 kalibratoren geschikt is. 
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Immunohematologie: Sinds 1998 worden in het kader van EQA sera rondgestuurd voor de bepaling 
van allo-antistoffen tegen thrombocyten en lymfocyten, en bloedmonsters voor typering van human 
platelet antigens (HPA) op DNA-niveau. Aan de hand van dit programma worden richtlijnen 
ontwikkeld, alsook een scoresysteem om de juistheid van de bepalingen in dit kader vast te kunnen 
stellen. Als kalibratoren voor deze bepalingen kunnen sera resp. DNA worden gebruikt. De identificatie 
en productie van deze kalibratoren moet echter nog plaatsvinden. 

Projectgroep Hemocytometrie 
De Projectgroep hemocytometrie is klaar. Over de eerste resultaten werd gepubliceerd (23). In de 
EQA rondzending is men erin geslaagd bloedmonsters te stabiliseren en zodanig tijdig rond te sturen, 
dat deze zich volledig commuteerbaar gedragen. De tussenlab variatie coëfficiënten blijken zo klein te 
zijn dat verdere standaardisatie niet nodig is. 
 

Quo vadimus? 
Het is zeer gewenst dat SKML-secties die nu nog niet deelnemen in het project zich daarover 
beraden. Gezien de bijdrage van Kalibratie 2000 aan nationale standaardisatie in Nederland en 
gezien het in werking treden van EC98/79/EC en de oprichting van JCTLM in 2002 is het van groot 
belang dat Kalibratie 2000 wordt doorgezet in de nieuwe SKML i.o. en dat alle secties waarvoor 
standaardisatie essentieel is er bij betrokken worden. 
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