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Jaarplan 2011 SKML werkgroep Humorale Immunologie 
 
De werkgroep HIM is voornemens aan de volgende punten extra aandacht te besteden in 
2011: 
. 
* Rondzendingen algemeen: 
Voor de anti-cardiolipiden en anti-ß2-glycoproteine I antistoffen zal getracht worden een 
aparte rondzending op te zetten (blijft staan uit 2010). 
De hormonen HCG, PSA, CEA en α-foetoproteïne, zullen uit de Combi Immunochemie 
rondzending gehaald worden. Deze eiwit/hormoon-bepalingen maken al deel uit van de 
rondzending ‘bindingsanalyse’. 
De antistof bepaling tegen huid maakte in 2010 als pilot deel uit van de Orgaanspecifieke 
antistoffen-A. De bepaling zal een aparte rondzending worden met ingang van …???. 
De grafische weergave van de immunoglobuline resultaten in de M-proteine rondzending 
zal worden aangepast. 
 
* Nabesprekingen rondzendingen: 
In het voorjaar zal gehouden worden te Amsterdam de nabesprekingen van de 
Orgaanspecifieke antistoffen-A-, coeliakie- en diabetesrondzendingen.  
In het najaar zal een nabespreking met het thema ‘allergie’ georganiseerd worden. 
 
*Enquêtes:  
De succesvolle enquête over  ANCA-algoritmen uit 2010 zal uitgewerkt en gepresenteerd 
worden. 
 
*Q-base: 
Het is de bedoeling dat eind januari alle bepalingen via Q-base ingevoerd en verwerkt 
kunnen  worden. 
In verband met het willen toekennen van scores moet aan een aantal voorwaardes 
voldaan worden. Voor de verwerking van de kwantitatieve resultaten zijn de 
organisatoren van de rondzendingen gevraagd de concentraties binnen de meetwaardes 
te laten vallen. Begin 2011 zal in Kalibratie 2000 verband verder worden gediscussieerd 
over de kwantitatieve en kwalitatieve score systemen. 
 
*Commuteerbaarheidsstudie: 
In 2009 is een studie gestart naar de commuteerbaarheid van het materiaal in alle 
rondzendingen en in het bijzonder naar dat van de plasma-eiwitten. Deze studie is 
afgerond in 2010. Met de verkregen resultaten zal in 2011 een  vervolg onderzoek 
gestart worden waar ook van het ERM470a materiaal gebruik gemaakt zal worden. 
 
*Referentiemateriaal: 
De werkgroep WHGAS zal ook in 2011 zijn aandacht vestigen op de mogelijkheden van 
standaardisatie dan wel harmonisatie: 

- Relares preparaat als controle materiaal voor CCP wordt beschikbaar gesteld;  
- Relares preparaten voor anti-cardiolipine, anti-proteine-3 en anti-dsDNA worden 

onderzocht; 
- Commuteerbaarheidsstudies voor anti-GBM, anti-MPO en anti-GAD65 worden 

opgezet; 
- Er zal gekeken worden naar mogelijkheden voor het maken van een nieuwe 

nationale standaard afgeleid van de ERM-DA470k. 
 
* Richtlijnen/aanbevelingen 
De HIM wil het opstellen van richtlijnen ten behoeve van de autoimmuundiagnostiek tot 
een van zijn vele pijlers maken. 
 
* SKML symposium, juni 2011 
De werkgroep WGHAS verzorgt een workshop naar het thema van de dag ‘harmonisatie’. 


