
SKML rondzendingen 2012: de ER 

• Resultaten 

 

• Aandachtspunten: 
– Vergelijking eigen rapportage in Q-base en 

steekproefsgewijze herbeoordeling 

– “Uitbijters”, rare bevindingen 

 

• Take home messages 



Weefsel 1 = lever 
Weefsel 2 = oestrogeen negatief 
Weefsel 3 = oestrogeen zwak/matig 
Weefsel 4 = oestrogeen sterk 



Ronde 2012.1 
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Rondzending ER 2012.1 

• 1) Deelnemer rapporteert aankleuring tumor in 
sample 2 (negatieve). Herbeoordeling: geen 
aankleuring…… Invulfout?? 

 

• 2) 2 deelnemers scoren sample 3 (zwakke) als 
negatief. Herbeoordeling: 1x wel positieve cellen 
maar heel weinig (1-25%), 1x  negatief 



Rondzending ER 2012.1 

• 3) Semantische discussie:  

• 2 begrippen:  
– a) sterkte van de expressie 

– b) ER zwak of sterk -> meer afhankelijk van aantal cellen, 
niet zozeer de sterkte van hun aankleuring 

 

• Belangrijk: Beter definieren waarom we vragen; 
een zwakke ER is aankleuring van <10% van de 
cellen of ze nu sterke of zwakke expressie tonen!!! 

 



Rondzending ER 2012.1 

• 4) 2 deelnemers scoren zichzelf als zwak op 
sample 4 

• Herbeoordeling: 1x sterk -> Invulfout?  

• 1 x zwak = echte zwakke aankleuring 

 

• * In deze gevallen is de aankleuring van het 
normale mammaweefsel bij de beoordeling 
betrokken. 



Sample 4 (sterke sample): Eigen beoordeling zwak !?! 



Rondzending ER 2012.1 

• Herbeoordeling per steekproef van 12 van de 
andere gevallen: in alle gevallen eens met de 
beoordeling van de deelnemer.  

 

• Eigenlijk alleen discrepanties waarbij de 
deelnemer zichzelf slechter beoordeeld dan de 
herbeoordelaar (en mogelijke invulfouten) 

 

• Verder wel wat fluctuatie van de kleuringen in 
vergelijking met 2012.4 



Sample 4 in ER2012.1 

Sample 4 in ER2012.4 

Beide samples van 1 en 
dezelfde deelnemer ! 



Rondzending ER 2012.1 

• Moeilijk vast te stellen of er gevallen gemist zijn 
van zwakke aankleuring door onhandig gekozen 
categorieen: 1-25%   (Onder 10% = negatief) 

 

• Gecorrigeerd in ER 2012.4 



Ronde 2012.4 

Variabiliteit binnen rondzending: sample 3 van 2 deelnemers 



Weefsel 1 = lever 
Weefsel 2 = oestrogeen negatief 
Weefsel 3 = oestrogeen zwak/matig 
Weefsel 4 = oestrogeen sterk 



Ronde 2012.4 

* 

1 

3 
4 

2 



Rondzending ER 2012.4 

• *  Score zwak of sterk wsch. gebaseerd op 
normaal mammaweefsel 

 

• 1) Deelnemer scoort hier negatief;  bij 
herbeoordeling sterk positief. 
Invulfout/verwisseling??? 

 

• 2) 2 deelnemers scoren meer dan 10% positief op 
sample 2 (= negatieve sample). Herbeoordeling: 
niet goed gescoord 



Eigen score: negatief ! 



    Sample 2: deelnemer heeft dit gescoord als >10% + ? 



Rondzending ER2012.4 

• 3) Belangrijk punt!! 22 deelnemers zouden op een 
negatieve receptorstatus uitkomen!                   
Moeilijkheid hier is het schatten van het %  

• Bij herbeoordelen hebben 13/22 deelnemers het % 
onderschat!!! 

 

• Advies: in geval van twijfel: tellen         



Deelnemer scoort 1-9%. Herbeoordeeld als conform 



Deelnemer scoort 1-9%...... Hmmmm, lijkt >10% 



Rondzending ER2012.4 

• 4) 1 deelnemer scoort zichzelf als negatief; 
Eigenlijk als bij 1) -> bij herbeoordeling sterk 
positief…… Invulfout?? 

•  (Interessant het betrof dezelfde deelnemer als 
bij 1)) 

 



Take home messages 

• Verbeteringen van SKML wege: 
– Scherpere vragen: niet sterkte kleuring, maar sterkte 

kleuring tumorcellen 

– Percentage aankleurende tumorcellen: is al aangepast 

 

• Overwegingen voor deelnemers 
– Kleuren gaat over het algemeen goed ! 

– Eigen beoordeling ook !!! 

– Beoordeling van aantal aankleurende cellen blijft lastig 

– Advies:  bij twijfel tellen (of overdoen?) en neem de 
zwakke mee 



 


