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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. Bestuurswisselingen. Dr. J. Philippé (Gent) heeft de belgische 
vertegenwoordiging overgenomen van dr. P. De Schouwer (Antwerpen). dr. P. 
Kuijper (Veldhoven) heeft het bestuurslidmaatschap met aandachtsgebied 
HLA-B27 overgenomen van dr. E. Van Lochem (Arnhem). 

 
2. De sectie ICD organiseerde op 1 juni en 30 november de halfjaarlijkse meeting 

in Woerden (Hofpoort) in samenwerking met de NVC. Naast de nabespreking 
van de rondzendingen werden wetenschappelijke presentaties verzorgd. 
1 juni: 
- ZAP70 in B-CLL (A. Mulder, UMCG) 
- Schuimcellen (K.Ten Dam) 
- Thrombocyten bepalingen m.b.v. FCM (W. van Heerde, UMC St. Radboud) 
- Leukemie/lymfoom panels (namens de Nomenclatuurcommissie) 
30 november: 
- PNH and guidelines (Stephen Richards, Leeds) 
- HBf-bepaling : wel of niet op de FCM (Liesbeth Bakker-Jonges)  
- Visie en plannen SKML (Rob Jansen, SKML) 

 
3. De HLA-B27 rondzending is, in navolging van de CD34-rondzending en de 

lymfocytensubsets-rondzending, ondergebracht bij de UK Neqas. De 
deelnemers ontvangen 2x per jaar 4 samples van gestabiliseerd bloed. De 
rapportage verloopt via de website van de UK Neqas evenals de data analyse 
en de verslaglegging van de resultaten.  

 
4. Leukemie/lymfoom rondzending:  

De leukemie/lymfoom rondzending, gestart in SIHON verband, bestaat 25 jaar. 
Eind 2010 is gestart met de organisatie van een lustrumcongres dat in 
november 2011 zal plaatsvinden.  

  
5. In 2010 is gestart met de bouw van een rapportage module voor de rapportage 

van de resultaten van de Lymfocyten subsets in BAL  rondzending in Qbase. 
Verwacht wordt dat begin 2011 deze module door de deelnemers gebruikt kan 
worden.  

 
6. De in 2009 geïnitieerd rondzending voor de diagnostiek van PNH is verder 

geprofessionaliseerd. Het rapportageformulier voor de melding van de 



21-03-2011 FP 

uitslagen per e-mail is geoptimaliseerd en een scoresysteem is verbeterd. In 
2011 zal gestart worden met de ontwikkeling van een rapportage via Qbase.  

 
7. Het streven naar een financieel gezond grootboek van de sectie leidde in 2010 

netto tot een klein positief saldo. Echter, nieuw financieel beleid binnen de 
SKML maakt het noodzakelijk dat elke sectie een reserve opbouwt. Hierdoor 
komt het saldo van de sectie ICD uiteindelijk negatief uit. Dit vereist een 
tariefstijging, die in 2010 en 2011 zal worden doorgevoerd, om de binnen het 
Algemeen Bestuur van de SKML afgesproken reserves deels in 2011 te 
verwerven. 
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