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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 

• De resultaten van de rondzending 

beoordeeld door het beoordelingsteam 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Materiaal en snijden: 
Afdeling Pathologie van het St. Elisabethziekenhuis te 

Tilburg 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Het beoordelingsteam 
Mw. Ella de Boed, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg 

(team 1) 

Mw. Mayo van Tuijl, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

 ‘s Hertogenbosch (team 2) 

Dhr. Peet Nooijen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

 ‘s Hertogenbosch (team 1) 

Dhr. Peter Bult, UMC St. Radboud, Nijmegen (team 2) 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Wat werd er gescoord? 

Bij het beoordelen werd gelet op de 

adequaatheid (diagnostische score) van de 

gekleurde rondzendcoupe (is op deze coupe 

met deze kleuring de juiste diagnose te 

stellen?) en de technisch kwaliteit (technische 

score) van het preparaat (de specifieke 

aankleuring, de achtergrond en het behoud 

van de beoordeelbaarheid van de 

morfologie van het weefsel). 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Wat betekent dit? 

Een technisch minder fraai preparaat kan dus 

wel degelijk samengaan met een diagnostisch 

adequaat beoordeelde kleuring. 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Hoe is gescoord? 

De score voor de technische kwaliteit van het 

preparaat varieert van nul (slecht) tot drie 

(goed) punten. De behaalde score is het totaal 

van de scores van de twee panels. De 

maximaal te behalen score is 6 (3+3). 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Hoe is gescoord? 

In geval van een discrepantie van meer dan 

één punt werd de coupe door alle 

beoordelaars samen aan de meerkops 

microscoop bekeken en gescoord. 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Hoe is gescoord? 

Een totale score van 4 en hoger staat voor 

een acceptabele tot goede 

immunohistochemische aankleuring. Een 

score 3 en lager staat voor een onvoldoende. 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Het preparaat 
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                 5     6          

   1     2     3     4                                              

 

1 = renaalcelcarcinoom (voor CD10)  

2 = mammacarcinoom in situ lobulair  

3 = mammacarcinoom in situ ductaal 

4 = speekselklier  

5 = mamma normaal  

6 = lever 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Aantal deelnemende laboratoria: 
Voor deze rondzending zijn 49 laboratoria 

aangeschreven. 

Alle 49 deelnemers hebben ook daadwerkelijk 

materiaal ingestuurd. 

De antilichamen P63 en CD10 zijn door alle 49 

deelnemers ingestuurd. 

E-Cadherine is door 45 deelnemers ingestuurd. 

Calponine is door 21 deelnemers ingestuurd. 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• De beoordeling: wat moet er wel en niet aankleuren? 
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E-Cadherine  

Membraan 

Calponine 

Cytoplasma 

P63   

Kernen 

CD10 

Membraan/ 

cytoplasma 

1- Renaalcel 
     carcinoom 

Tumor positief 

(matig tot sterk) 

Tumor negatief 

Gladde spiercel mag 

positief 

Negatief Tumor positief 

2- Mammacarc. 

     in situ lobulair 

LCIS negatief Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

3- Mammacarc. 

     in situ ductaal 

DCIS positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

4- Speekselklier Membraan positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

5- Mamma normaal Membraan positief Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

Myo-epitheel positief 

(matig tot sterk) 

6- Lever Membraan positief Negatief Negatief Galcanaliculi positief 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•Criteria specifieke aankleuring:  
Score 3; alle weefsels intens en juist aangekleurd 

volgens schema 

Score 2; alle weefsels juist aangekeurd volgens 

schema maar (sommige weefsels) lichter/iets te 

donker 

Score 1; (sommige weefsels) te licht/te donker en/of 

niet alle weefsels juist aangekleurd 

Score 0; zo slecht dat beoordeling onmogelijk is 

(geen aankleuring of alles positief) 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De resultaten: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. 2: adequaatheid SKML rondzendcoupe E-Cadherine, Calponine, P63, CD10  
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De resultaten: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. 3: totale scores technische kwaliteit SKML rondzendcoupe E-Cadherine, Calponine, P63, CD10   
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De resultaten: 
Samenvattend 

 

E-Cadherine:   Calponine: 

onvoldoende: 5 (11%)  onvoldoende: 6 (29%) 

 - 4 geen diagnose te stellen    - 4 geen diagnose te stellen 

 

P63:    CD10:    

onvoldoende: 6 (12%)  onvoldoende: 2 (4%) 

 - 1 geen diagnose te stellen    - 1 geen diagnose te stellen 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De redenen voor afkeuren: E-cadherine 
Te zwak: 2x 

Te zwak, bewerkingsartefacten, luchtbel: 1x 

Te zwak, slechte morfologie, bewerkingsartefacten: 1x 

Grotendeels geen aankleuring / te zwak: 1x 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: E-Cadherine 
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Goed 

Te zwak 

Score: 0 

Mamma DCIS LCIS 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: E-Cadherine 
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Goed 

Te zwak 

Mamma DCIS LCIS 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: E-Cadherine 
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Goed 

Te zwak 

Mamma DCIS LCIS 

Speekselklier 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De redenen voor afkeuren: Calponine 
Te zwak: 1x 

Te zwak, geen aankleuring: 2x 

Te zwak, geen aankleuring, te veel achtergrond: 1x 

Te zwak, bewerkingsartefacten: 1x 

 (Veel) te sterk / te veel achtergrond: 1x 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: Calponine 

SKML 31-01-2012 

Goed 

Te zwak 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: Calponine 
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Goed 

Te sterk 

Mamma DCIS Speekselklier 

Renaalcelcarcinoom 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De redenen voor afkeuren: P63 
Te zwak: 4x 

Te sterk, te veel cytoplasma aankleuring, te veel 

achtergrond: 1x 

Te sterk, te veel achtergrond, bewerkingsartefacten, 

mestcellen kleuren aan, renaalcelcarcinoom +: 1x 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: P63 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: P63 
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Goed 

Te sterk 

Mamma LCIS Speekselklier 
DCIS Renaalcelcarcinoom 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

•De redenen voor afkeuren: CD10 
Te zwak, geen aankleuring: 1x 

Zwak, bewerkingsartefacten, deels niet aangekleurd: 

1x 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: CD10 
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Goed 

Te zwak 

Score: 0 

Renaalcelcarcinoom LCIS Lever 



E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: CD10 
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Goed 

Te zwak 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
De resultaten van de rondzending beoordeeld door het beoordelingsteam 

• Voorbeelden: CD10 
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Goed 

Te sterk 

Renaalcelcarcinoom LCIS Lever 

Mamma 



•De resultaten van uw eigen beoordeling 

van de door u uitgevoerde kleuringen 

(aan de hand van vragen in Qbase) 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 

• P63 

 43/49 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

4A4 of 4A4 + Y4A4 
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• P63 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• P63 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• P63 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 



SKML 31-01-2012 

• E-Cadherine 

 40/45 

 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• E-Cadherine 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• E-Cadherine 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• Calponine 

 18/21 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• Calponine 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• CD10 

 43/49 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 
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• CD10 

1 = renaalcelcarcinoom, 2 = mammacarcinoom in situ lobulair, 3 = mammacarcinoom in situ 

ductaal, 4 = speekselklier, 5 = mamma normaal, 6 = lever 

E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 
         De resultaten van uw eigen beoordeling van de door u uitgevoerde kleuringen (aan de hand van vragen in Qbase) 



•Aanbevelingen: 

Bij te zwakke of sterke aankleuring: 

aanpassen verdunningsfactor 

Bij bewerkingsartefacten: check het protocol 

en de apparatuur 

Ga eventueel te rade bij een afdeling die het 

goed doet 

Vul de Qbase zorgvuldig in (vul geen items in 

die niet van toepassing zijn) 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 



•Aanbevelingen (Qbase): 

Scoringscategorieën moeten gebaseerd zijn 

op het te testen antilichaam 

Verander tumor in (in situ) tumor 

Voeg myoepitheel als aparte categorie toe 

Verander geschatte % tumorcellen positief 

in geschatte % (tumor)cellen positief  
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 



• Plaatsbepaling centrale beoordeling 

versus Qbase (P. Bult): 
Voor de kwaliteit van het onderzoek ben je zelf 

verantwoordelijk 

Voor het toetsen van de kwaliteit van het onderzoek 

ben je zelf verantwoordelijk 

Kwaliteitsbeoordeling door anderen verhoogd de 

kwaliteit 

Qbase is een goede aanvulling op de centrale 

kwaliteitsbeoordeling, maar kan de centrale 

kwaliteitsbeoordeling niet vervangen. 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 



VRAGEN 

DISCUSSIE 
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E-Cadherine, Calponine, P63 en CD10 rondzending 2011 


