
Qbase & MUSE 
(Multi Sample Evaluation ) 

 
 

Verdiepingsvragen, rapporten en naslag 
 

Jaap van Hellemond 
 

Maart 2014 



Aanpassingen rondzending 
Moleculaire Parasitologie 

Einde gecombineerde PCR test voor E. histolytica/dispar 
(differentiatie tussen pathogeen en a-pathogeen is essentieel) 
 
• Entamoeba histolytica PCR 
• Giardia lamblia PCR 
• Cryptosporidium species PCR 
• Dientamoeba fragilis PCR 
• Entamoeba dispar PCR 
 
 
 



Aanpassingen rondzending  
Bloed en darmparasieten 

Beoordeling en rapportage P. falciparum parasitaemie 
 

• afgelopen jaar geen punten 
• vanaf 2014.1 wel punten 

 
 
 
 



Aanpassingen rondzending  
Bloed en darmparasieten 

Beoordeling en rapportage P. falciparum parasitaemie 
 

• afgelopen jaar geen punten 
• vanaf 2014.1 wel punten 

 
• Rapportage van histogrammen 

• Geel:  eigen resultaat 
• Groen:  expert waarde 

• Gekl. vlak:  tolerantie gebied   
 
 
 



Aanpassingen rondzending  
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  



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)  



Resultaat dichtbij referent waarde:  hogere  TE-sigma score (max =6) 
 
Performance score 2 bij TE-sigma > = 4.5 
Performance score 1 bij TE-sigma > = 2 en < 4.5 
Performance score 0 bij TE-sigma < 2 



MAP min (Minimal  Allowable Points)  
wordt niet meer aangegeven 
 
Iedere afwijking is aanleiding eigen procedures te bekijken. 



Cumulatief overzicht  
• laatste ronde 
• + historie 
• visuele indicatie (gekleurde balkjes) 



Verdiepingsvragen 

Zowel Bloed en darmparasieten als Moleculaire Parasitologie 
 
Beschikbaar na sluitingsdatum voor uitslagen 
 
 
 





Qbase tips (waar staat de documentatie) 







Vragen formulier 
Uitslagen formulier 
 
Archief: 
Bijsluiter 
rapporten 




