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Verdiepingsvragen 
Zowel Bloed en darmparasieten als Moleculaire Parasitologie 
 
Beschikbaar na ontvangst 1e rapport tav resultaten 





Verdiepingsvragen 
Maakt uw laboratorium gebruik van de verdiepingsvragen? 
 
1) ja, wij sturen antwoorden in 

 
2) Ja, sturen geen antwoorden in maar bespreken de vragen wel 
 
3) Nee, wij doen niet met de verdiepingsvragen 
 
4) Anders…………………………….. 



Verdiepingsvragen 
Wie beantwoord de verdiepingsvragen in jouw laboratorium? 
 
1) Parasitologische analisten 

 
2) Arts microbioloog 
 
3) Arts-microbioloog in opleiding 

 
4) Combinatie van 1,2 of 3 

 
5) Anders……………….. 



Qbase tips (waar staat de documentatie) 







Vragen formulier 
Uitslagen formulier 
 
Archief: 
Bijsluiter 
rapporten 



Agenda rondzendingen 
 
Jaarrapporten 



Bloed en darmparasieten 
Malaria antigeentesten 

Lysaat van EDTA bloed voor malaria antigeentesten 
 
• 2 maal per jaar 2 materialen 
• In 2016 integraal onderdeel ! 

 
• Invoer in Qbase:  versie 4.9.0.0  is essentieel 

 
 
 
 





Keuze opties zijn:   
negatief, positief, mislukt & doorgestuurd 



Rapport  
Bloed en darmparasieten 

Beoordeling en rapportage P. falciparum parasitaemie 
 
• vanaf 2014.1 punten 

 
• Rapportage van histogrammen 

• Geel:  eigen resultaat 
• Groen:  expert waarde 

• Gekl. vlak:  tolerantie gebied   
 
 
 



Rapport  
Bloed en darmparasieten 

Difference plots P. falciparum parasitaemie 
 
 
 
• Cumulatief overzicht 

 
• geel:  eigen resultaat 
• 0-lijn:  expert waarde 
• gekl. vlak: tolerantie gebied  
 
 
 



MUSE rapportage parasitaemie 
Twee tolerantie gebieden:  
 
• een gebied rond de doelwaarde (expertlaboratoriumwaarden) 
• een functie van de concentratie 
 
1) Total Error allowable (TEa) tolerantiegebied (blauw): 

 Statistische methode gebaseerd op het biologische variatie concept 
 

2)  State of the Art (SA) tolerantiegebied (groen) 
 Statistische methode gebaseerd op het gebied waarbinnen 90% van de 
 deelnemersresultaten lagen in een gefixeerde periode van drie jaar (± 3SDsa). 



MUSE rapportage parasitaemie 

Cumulatief overzicht  
• Tabel 

• Accuracy (juistheid) = gemiddelde afwijking in % tov expertwaarde 
• Precisie = spreiding in % van de eigen resultaten t.o.v. de regressielijn 

Inzicht in 
• Juistheid: systematische fout (consequent te hoog/laag in welke parasitaemie range)  
• Spreiding: variatie in afwijking  
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MUSE rapportage parasitaemie 

Cumulatief overzicht  
• Tabel 

• P-Sc (performance score) 
• Sigma-TE (blauw) en Sigma SA (groen) 

Performance score: 
Bepaald uit resultaat t.o.v. TE/SA tolerantiegrenzen (is TE of SA-sigma waarde) 
(zie handleiding MUSE voor statistische onderbouwing Sigma  berekening)  

Presenter
Presentation Notes
De differenceplots van de laboratoriumuitslagen tegen de doelwaarden vormen de basis voor de performance scores. Uit de ligging van de individuele monsters ten opzichte van de TEa tolerantiegrenzen wordt een TE-sigma waarde berekend: TE-sigma = abs(X – TEaL) / SDbl met X is de gemeten waarde voor het betreffende monster, TEaL is de dichtstbij zijnde tolerantielimiet en SDbl is de binnen-laboratorium SD op het concentratieniveau van de doelwaarde berekend op basis van het binnen-laboratorium precisieprofiel. De minimum waarde voor TE-sigma is -3 en de maximum waarde is 6. Hoger berekende waarden dan 6 worden gemaximeerd op 6, lager berekende waarden dan -3 worden geminimaliseerd op -3. Uit de ligging van de individuele monsters ten opzichte van de SA tolerantiegrenzen wordt een SA-sigma waarde berekend: SA-sigma = abs(X – SAL) / SDbl met SAL is de dichtstbij zijnde tolerantielimiet. De minimum waarde voor TE-sigma is -3 en de maximum waarde is 6. Hoger berekende waarden 



SKML jaarrapporten vanaf 2014 



SKML jaarrapporten vanaf 2014 



Moleculaire Parasitologie 

Voor welke parasieten wordt moleculaire diagnostiek 
in uw laboratorium verricht? 
 
Trichomonas vaginalis 
Strongyloides stercoralis 
Schistosoma species 
Blastocystis species 
Plasmodium species 
Toxoplasma gondii 
Acanthamoeba species 
Leishmania species 
(Pneumocystis jiroveci) 
Microsporidia 



Opmerkingen Moleculaire Parasitologie 

Invoer resultaten Ct waarden 
 
alleen bij een postief testresultaat ! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

