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Jaarplan 2017 SKML sectie Humorale Immunologie 

 

De sectie HIM is voornemens aan de volgende punten extra aandacht te besteden: 

 

* Rondzendingen algemeen: 

De sectie HIM bestaat uit een bestuur en een actieve groep van 12 coördinatoren. Ook in 

2017 zullen de coördinatoren tenminste eenmaal bij elkaar komen om actuele zaken te 

bespreken. 

 

De sectie zal ook in 2017 actief opzoek gaan naar voldoende materiaal om alle 

aanvragers te kunnen blijven voorzien van geschikt materiaal in alle rondzendingen. 

 

Met regelmaat krijgt de sectie vragen over de inhoud van rondzendingen. Deze vragen 

betreffen meestal een uitbreiding van het huidige aanbod aan bepalingen. De sectie zal 

er ook in 2017 naar streven een zo volledig mogelijk pakket aan te bieden. Daar waar 

het niet lukt zal de sectie met voorstellen voor alternatieven komen, conform het SKML 

standpunt, geformuleerd nav de SKML workshop “compleet of anders”*. 

Voor de anti-cardiolipine en anti-ß2-glycoproteine I antistoffen zal aandacht gevraagd 

blijven worden met als doel hier voor  een aparte rondzending op te zetten (blijft staan 

uit 2011). 

 

Aan de rondzending allergie, coördinator dr.M.Heron, wordt component analyse 

toegevoegd. 

 

In 2017 zal een nieuwe rondzending Biologicals gestart worden. Deze rondzending 

betreft een samenwerking met de sectie KKGT en wordt verzorgd door het LUMC en 

Sanquin. De nieuwe coördinatoren worden dr. M Kweekel, LUMC, vanuit  de sectie KKGT 
en T. Lourens, Sanquin, vanuit de sectie HIM. In de eerste pilot in het voorjaar 2017 

zullen alleen leveltesten van biologicals worden geïncludeerd. Later zal de rondzending 

worden uitgebreid met testen om antistoffen tegen biologicals aan te tonen.   

 

 

* Rondzendingen nabesprekingen: 

Op 13 april is er een deelnemersbijeenkomst van de rondzendingen Complement, M-

proteïne, Liquor, combi immunochemie. Dr. Monique Minnema, hematoloog UMC Utrecht 

en specialist op het gebied van M. Waldenstrom, zal hier als externe spreker een 

voordracht houden.  

In het najaar wordt een deelnemers bijeenkomst georganiseerd voor de rondzendingen 

ANCA, Reuma-collageen en Allergie. 

 
De sectie HIM zal tijdens het Symposium in juni 2017 “Hoe goed moet het?” te Ede een 
sessie verzorgen. Dr. Martin Blüthner, verantwoordelijk voor Autoimmuunziekten  
Diagnostiek Labor Volkmann, Karlsruhe, Duitsland is gevraagd een voordracht te houden. 

 

* Rondzendingen SKML, MUSE en andere aanpassingen 

Het in 2013 geïmplementeerde score- en rapportagesysteem zal verder ontwikkeld en 

aangepast blijven worden.  

Mogelijkheden voor het toevoegen van een nieuwe methoden voor immunofluorescentie 

met software zal worden geëvalueerd. 

Voor de rondzending allergie wordt de haalbaarheid van verwerking van de resultaten in 

MUSE bestudeerd. 

In 2017 worden in alle rondzendingen, voor zo ver van toepassing, de eenheden 

geharmoniseerd. 

 

*Commuteerbaarheid en harmonisatie 
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De in 2009 gestarte studie naar de commuteerbaarheid van het materiaal in enkele HIM-

rondzendingen (reuma) en in het bijzonder naar dat van de plasma-eiwitten zal zich 

voortzetten in 2017: 

- Het effect van herkalibratie wordt vervolgd met het doorloopmonster; 

- Het totaal eiwit in het doorloper-materiaal uit de rondzending combi immunochemie zal 

bepaald worden door een referentielaboratorium; 

- De combi immunochemie is in 2016 overgegaan op weergave van de referentie waarde 

voor CRP.  Effecten hier van zullen vervolgd worden. Samenwerking voor CRP zal gezocht 

worden met de rondzending hartmerkers, lipiden en de rondzending hoge CRP / 

procalcitonine. 

- Resultaten verkregen uit het CCP/RF harmonisatie onderzoek (gestart december 2010) 

zullen verwerkt worden. 

 

* Kalibratie 2.0 

Ook in 2017 zal er vanuit het HIM bestuur een afvaardiging zijn in Kalibratie 2.0. CCLM 

initieert een speciaal issue ‘Harmonisation laboratory diagnostics’ waarvoor input is 

gevraagd bij Kalibratie 2.0 en de Sectie HIM. 

 

* Richtlijnen/aanbevelingen 

De HIM wil het opstellen van richtlijnen ten behoeve van de auto-immuundiagnostiek tot 

een van zijn vele pijlers maken. Zo stimuleert en ondersteunt zij oa. de CMI commissies 

“validatie” en “richtlijnen”. 

 

* Financiën  

In 2012 is vanuit het SKML-bestuur het verzoek gekomen om voor de begroting van 

2015 een zeer gedetailleerd kostenoverzicht op te stellen. In 2016 is het nieuwe 

begrotingsvoorstel inwerking getreden en zal in 2017 ongewijzigd blijven. De HIM zal het 
kostenoverzicht kritisch blijven vervolgen. 

 

De sectie HIM zal in 2017 actief op zoek gaan naar projecten voor besteding van het 

Relaresgeld. 

 

*Bestuur 

Gefaseerde invulling voor dr.D.Hamann en dr.IA.Haagen in 2017 is wenselijk zodat 

nieuwe leden overlap hebben.  

 

 

*,1-nov-2016 SKML positioneringsnotitie over de compleetheid van externe 

kwaliteitscontrole en alternatieve methoden daarvoor 

 

 


