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SKML Sectie ICD 
Jaarverslag 2009 

 
De sectie Immunologische Celdiagnostiek van de SKML verzorgt 
kwaliteitscontrole rondzendingen voor CD34-bepaling, HLA-B27, Lymfocyten 
subsetbepalingen, PNH diagnostiek, bepaling van Lymfocytensubsets in 
BAL en Leukemie/lymfoom bepalingen. Deze bepalingen worden uitgevoerd 
met behulp van flowcytometrische immuunfenotypering 

 
1. De sectie ICD organiseerde op 11 juni en 17 november de halfjaarlijkse 

meeting in Woerden (Hofpoort) in samenwerking met de NVC. Naast de 
nabespreking van de rondzendingen werden wetenschappelijke presentaties 
verzorgd. 
11 juni: 
Ly-subset ontwikkelingen (Liesbeth Bakker Jonges, Erasmus MC)  
AML-MRD (Gerrit Jan Schuurhuis, VUMC) 
Leukemie/lymfoom panels (NC-cie) 
17 november: 
Presentation of the CD34 and Immunomonitoring EQA schemes of the 
UKNEQAS (Liam Whitby) 

 
2. Leukemie/lymfoom rondzending:  

a. De verzending van de testmonsters wordt vanaf januari 2009 niet meer 
verzorgd door R. Brooimans, DDHK, maar door E. Marijt, LUMC. 

b. De terugrapportage via Qbase is in het najaar 2009 gestart. 
c. Een nieuwe vorm van de nabespreking van de leukemia/lymfoom-

rondzendingen is geïntroduceerd: 9 groepen bediscussiëren vooraf 
gestelde vragen, gevolgd door uitreiking van de uitslagen, een 
presentatie van de resultaten van de rondzending en een plenaire 
discussie over de geformuleerde antwoorden op de vragen. 

 
3. Een vertegenwoordiging van de BAL-Werkgroep is opgenomen in het bestuur 

om betere stroomlijning van activiteiten van de BAL-WG met ICD te 
waarborgen. Een nieuw protocol voor de lymfocyten subsets in BAL is 
geïntroduceerd.  

 
4. In 2009 is een rondzending geïnitieerd voor de diagnostiek van PNH. Per jaar 

worden 3 bloedmonsters (1 monster per zending) met de vraagstelling PNH 
rondgezonden. Een rapportageformulier voor de melding van de uitslagen per 
e-mail is hiervoor ontworpen, als ook een uniek scoresysteem. De 
nabesprekingen vinden 1x-maal per jaar plaats in Woerden.  

 
5. Het streven naar een financieel gezond sectie grootboek leidde in 2009 tot een 

verdere vermindering van het negatieve saldo. Echter, verder gaande 
ontwikkelingen binnen de SKML maken het noodzakelijk dat elke sectie een 
extra reserve opbouwt. Voor de sectie ICD wordt daardoor niet ontkomen aan 
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een tariefstijging die in 2010 en 2011 zal worden doorgevoerd om de binnen 
het AB-SKML afgesproken reserves nog in 2010 te verwerven. 

 
6. De werkgroep Immuunhematologie van onze sectie is vanwege een betere 

vakinhoudelijke matching overgeplaatst naar de Sectie HIM. 
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