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CLINICAL BOTTOM LINE 
  

 Er bestaan geen concrete richtlijnen omtrent de rationele instelling van review criteria op 
automatische hematologie analysers.  

 
 Doorslaggevend bij het instellen van deze criteria is de aard van de pathologie van de 

patiëntenpopulatie die zich op het labo aandient en de daaruit voortvloeiende behoeften 
van de behandelende clinici. 

 
 Microscopische review van “gevlagde” stalen dient op de eerste plaats beschouwd te 

worden als een controle of validatie van het automatische resultaat en mag niet 
reflexmatig aanleiding geven tot de vervanging ervan door een manuele differentiatie. 
Statistisch gezien is de automatische differentiatie immers accurater en preciezer. 

 
 Er bestaat geen consensus over de plaats van “slide scanning” in het microscopisch 

review proces. 
 

 Het opleggen van een universeel toepasbaar minimaal tijdsinterval tussen twee 
opeenvolgende manuele differentiaties is niet gebruikelijk. Clinici zijn het best geplaatst 
om uit te maken welke frequentie van uitvoering voor de betrokken patiënt noodzakelijk 
is voor een optimaal therapeutisch beleid.  

  
CLINICAL/ DIAGNOSTIC SCENARIO 

 
De differentiële leukocyttelling is één van de meest frequent aangevraagde analyses in het 
laboratorium hematologie. Bij het aankruisen van deze analyse (nr. 86) op het standaard 
aanvraagformulier (nr. 3012), wordt het desbetreffende EDTA-staal routinematig op de 
automatische hematologie analyser geanalyseerd. Niettegenstaande het labo beschikt over 
twee analysers die volledig geautomatiseerd en zeer snel een 5-part differentiatie kunnen 
uitvoeren (Sysmex XE-2100), wordt bij een aanzienlijk gedeelte van de stalen de differentiële 
telling toch microscopisch uitgevoerd. Trigger voor deze microscopische review zijn een aantal 
“flagging” criteria die hetzij in de analyser zelf, hetzij in het data- en valideringsstation werden 
ingesteld. Immers telkens wanneer de aflijning van de celpopulaties in het gepresenteerde 
bloedstaal niet voldoet aan een aantal criteria, wordt dit door de analyser aan de hand van een 
gecodeerde boodschap (“flag”) gesignaleerd. Deze waarschuwingen vormen een essentieel 
deel van de analyse en wijzen vaak op potentieel ernstige afwijkingen in het bloedbeeld. Naast 
de intrinsieke “flags” van de analyser zelf, werden een aantal supplementaire “rules” ingesteld 
in het data- en valideringsstation waaraan het resultaat moet voldoen opdat het automatisch 
zou gevalideerd worden. Zoniet dienen rule-specifieke controles te worden uitgevoerd of dient 
het staal eveneens microscopisch te worden bekeken. Bij de instelling van deze flagging 
criteria beoogt men een zo hoog mogelijke klinische relevantie, d.w.z. dat zo weinig mogelijk 
vals positieve stalen worden “gevlagd” zonder hierbij echter pathologieën te missen. 
Mede omwille van het feit dat het ziekenhuis beschikt over een uitgebreide hematologische / 
oncologische eenheid, dienen een belangrijk aantal probleemstalen manueel te worden 
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gedifferentieerd ofwel omdat het resultaat door de analyser als onbetrouwbaar wordt gemerkt 
(vlag) ofwel omdat geen resultaat kon worden bekomen. Tot op heden wordt voor alle 
gevlagde stalen een manuele 100-cel (indien de cytose het toelaat) differentiatie uitgevoerd, 
ongeacht het tijdsinterval sinds de laatste uitvoering. 
Deze microscopische staalreview vergt het grootste deel van de personeelsbezetting in het 
laboratorium hematologie en is ook in belangrijke mate bepalend voor de TAT en efficiënte 
workflow. 
Herziening van de flagging criteria, een meer gecontroleerd aanvraagpatroon en / of invoering 
van “smear scanning” zou de workload kunnen reduceren. 
De hierboven beschreven probleemstelling handelt louter over de bemanningspost “celtellers” 
en niet over de bemanningspost cytologie. Op deze laatste bemanningspost worden eveneens 
differentiële leukocyttellingen uitgevoerd op perifeer bloed; doch dit gebeurt enkel op specifieke 
aanvraag van de clinicus. Deze dient hiertoe analyse nr 83 (onder de hoofding cytologie / 
cytochemie) aan te kruisen op aanvraagformulier 3001. In tegenstelling tot de analyse “WBC 
differentiatie”, geeft de analyse “cytologisch onderzoek” steeds aanleiding tot een manuele 
(microscopische) differentiële telling, inclusief een morfologische bespreking van de 
verschillende celreeksen. 
  
 
QUESTIONS 

 
Kan de workload gereduceerd worden? Kan er tijd gespaard worden? Is een efficiëntere 
workflow mogelijk? 
 
a. Welke zijn de indicaties voor een (herhaalde) differentiële WBC-telling? 
b. In welke gevallen heeft microscopische review van de door de analyser bekomen (al dan 

niet gevlagde) resultaten meerwaarde?  
Voor welk van onderstaande flagging boodschappen is manuele differentiatie klinisch 
relevant? 

 
 Blasts? 
 Immature granulocytes? 
 Atypical Lymphocytes? 
 Abnormal Lymphocytes/ Lymphoblasts? 
 NRBC? 
 RBC agglutination? 
 RBC Lyse resistance 
 Fragments? 
 Platelet clumps? 
 WBC Abnormal scattergram 
 NRBC Abnormal scattergram 
 RBC Abnormal Distribution 
 Dimorphic population 
 RET Abnormal Scattergram 
 PLT Abnormal Scattergram 
 PLT Abnormal Distribution 
 WBC < 2000/µl 
 DIFF % 

 
c. Is er een plaats voor “smear scanning” i.p.v. manuele hertelling? 
d. Is het voorschrijven van een minimaal tijdsinterval tussen 2 opeenvolgende manuele 

differentiaties verantwoord? 
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SEARCH TERMS 
  
Zoektermen: “Leukocyte count” [MESH], “leukocyte count” and “automation” [MESH], 
“automated flagging”, “haematology analyser flags”, “smear review”, “smear scan”, “smear 
screen”, reflex and “leukocyte count”, “leukocyte count” and computer guided, instrument-
driven, “laboratory test” and repeat. 
 
Databases: 
- Medline 
- National Guideline Clearinghouse 
- Cochrane Library 
- Sumsearch 
- Google  
- UpToDate (online 2004) 

 
Professionele organisaties: 
 
- ASH: http://www.hematology.org 
- British Committee for Standards in Haematology: http://bcshguidelines.com 
- Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie http://www.nvkc.nl  
- Association of Clinical Pathologists: http://www.pathologists.org.uk 
- ISLH: http://www.islh.org 
- NCCLS: http://www.nccls.org  
- AACC: American Association for Clinical Chemistry – Advancing Clinical Laboratory 

Science Worldwide: http://www.aacc.org, AACC Clinical Chemistry General Topics ListServ 
- ICSH: International Council for Standardization in Haematology: http://www.icsh.org  
- SYSMEX Belgium S.A. (mail) 
- GOFFIN MEYVIS 

 
Expert opinie (mail): 
 
- Alexander Kratz, Ph.D., M.D., Assistant professor of pathology at Harvard Medical School, 

Director clinical hematology laboratories and Associate Director Core Laboratories 
Massachusetts General Hospital 

- William G. Finn, M.D, Clinical Associate Professor of Pathology, Director, 
Hematopathology, University of Michigan, Ann Arbor 

- Thomas S. Kickler, M.D., Professor and Director of Hematology, Johns Hopkins Hospital, 
Baltimore 

- George G. Klee, M.D., Ph.D., Professor of Laboratory Medicine, Mayo Clinic College of 
Medicine 

- Joanne Cornbleet, Emeritus Associate Professor, Department of Pathology, Stanford 
University Medical Center,  

  
Andere laboratoria: 
 
− O.L.V.-ziekenhuis, Aalst 
− Universitair ziekenhuis, Antwerpen 
− Universitair ziekenhuis, Gent 
− Academisch ziekenhuis, Utrecht (naar aanleiding van publicatie) 
− Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht (naar aanleiding van publicatie) 
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CRITICAL APPRAISAL 
 

a. Welke zijn de indicaties voor een (herhaalde) differentiële WBC-telling? 
 

DIAGNOSE: 
 
 Gestoorde complet (hemoglobine, leukocytentelling, trombocytentelling) 
 Koorts van onduidelijke oorsprong 
 Vermoeden van hematologische maligniteit 
 Recurrente infecties 

 
OPVOLGING 

 
 Opvolging van patiënten onder en na chemotherapie 
 Opvolging van patienten na stamceltransplantatie 
 Opvolging van patiënten met hematologische maligniteit 
 Monitoring van HIV-patiënten 
 Therapeutische monitoring van geneesmiddelen die beenmergtoxisch zijn (vb. 

anticonvulsiva, anti-rheumatica, ..) 
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 Opvolging van inflammatiereacties en infecties.  
In het algemeen kan men stellen dat leukocyt-parameters (totaal aantal WBC, absoluut 
aantal neutrofielen en % immature granulocyten) omwille van hun beperkte gevoeligheid 
en specificiteit onvoldoende zijn voor het voorspellen van infectie, doch het percentage 
immature granulocyten correleert beter met infectie en positiviteit van hemoculturen dan 
het aantal WBC of het absoluut aantal neutrofielen. 

 
 
b. In welke gevallen heeft microscopische review van de door de analyser bekomen (al 

dan niet gevlagde) resultaten meerwaarde? 
 

 KORPMAN ET AL.,1980 
 

 De voornaamste reden voor een manuele diff-aanvraag door de clinicus is het 
verkrijgen van de geruststelling voor zichzelf en de patiënt dat geen abnormale 
bevindingen in het perifeer bloed werden vastgesteld of indien toch, dat zij duidelijk 
omschreven worden. 

 De meerwaarde bestaat erin dat een ervaren morfologist / laboratoriumtechnoloog het 
uitstrijkje heeft “gescreend “op een breed spectrum van abnormaliteiten. 

 Voorstel: elk staal onderwerpen aan een beperkte microscopische review ongeacht het 
resultaat van de automatische analyse; d.m.v. een getrapt systeem dient een meer 
uitgebreide review / hertelling of zelfs controle door een klinisch bioloog te gebeuren 
wanneer door de analyser abnormaliteiten werden gesignaleerd. 

 
 PIERRE ET AL., 2002 

 
 De mate waarin microscopische review noodzakelijk is, wordt hoofdzakelijk bepaald 

door de dominante pathologieën in de instelling. 
 REVIEW CRITERIA:  
− geen automatisch resultaat beschikbaar 
− analyser vlag signaleert een mogelijke analytische fout: stolsel, obstructie … 
− analyser vlag suggereert aanwezigheid van blasten, immature granulocyten, NRBC,  
    linksverschuiving of atypische lymfocyten. 
− laboratorium specifieke criteria (referentiewaarden,…) 
− klinische criteria (patiënten van een bepaalde eenheid,…) 

 
 LANTIS ET.AL., 2003 
 
 Microscopische review dient als een validatie van de automatische resultaten te 

worden beschouwd en mag niet reflexmatig de automatische resultaten vervangen. 
 De mogelijkheden van de automatische methode moeten optimaal benut worden, 

waardoor laboratoriumtechnologen zich kunnen focussen op die morfologische 
bevindingen, waar de analyser tekort schiet. 

 
 

 STAND VAN ZAKEN  
 
Tot op heden bestaat er nog geen gouden standaard of guideline voor het instellen van 
review criteria. Elk laboratorium dient deze bijgevolg naar eigen “aanvoelen” in te stellen. 
De factor die meest bepalend is voor een adequate / relevante instelling van review 
criteria is de aard van de patiëntenpopulatie of beter van pathologie waarmee men 
geconfronteerd wordt. Bij systematisch overlopen van de huidige criteria, waarbij telkens 
het klinisch / therapeutisch belang en aanpak ervan werd in vraag gesteld, worden op 
basis van technisch-analytische inzichten, literatuurgegevens en expertopinies volgende 
voorstellen en opmerkingen weerhouden: 
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 Blasts 
 
 Pertinente vlag 
 Gevoelige flagging noodzakelijk: zelfs 1% perifere blasten mag niet gemist worden 
 Manuele differentiatie 

 
 Immature granulocytes? (promyelocyten, myelocyten en metamyelocyten) 
 
 Frequent voorkomende vlag  
 Zeer subjectieve identificatie van IG: grote inter-observer variatie 
 Manuele diff is aangewezen 
 Mogelijkheid tot kwantificatie van IG d.m.v. specifieke XE-2100 IG Master software 

 
 Atypical Lymphocytes? 

 
 Geen objectief gedefinieerde celpopulatie (i.t.t. eosinofielen) 
 Geeft aanleiding tot grote inter-observer variabiliteit (observer inconsistencies) 
 Belangrijke bias van het resultaat (numeriek) bij inzage van de reden van flagging 
 Voorstel: manuele diff waarbij atypische lymfocyten kwantitatief tot de 

lymfocytenpopulatie worden gerekend, maar met semi-kwantitatieve rapportering o.v.v. 
normaal versus toegenomen  

 
 Abnormal Lymphocytes/ Lymphoblasts? 
 
 Gevoelige flagging noodzakelijk 
 Gebrekkige herkenning van lymfoblasten door Sysmex XE-2100 is gekend probleem 
 Manuele differentiatie 

 
 NRBC? 
 
 Mogelijkheid tot kwantificering van NRBC d.m.v. NRBC module op XE-2100 
 Cave betrouwbaarheid van deze flag: zowel vals positieven als vals negatieven 
 Reflextesting voor kwantificatie NRBC op analyser 

 
 

 RBC agglutination? 
 
 Geen argumenten voor manuele diff 
 Ongeldige RBC-parameters 
 Slide scanning: + rapportering “RBC-agglutinatie” 

 
 RBC Lyse resistance 
 
 Manuele diff aangewezen, niet-gelyseerde RBC kunnen interfereren met WBC-

scattergram 
 

 Fragments? 
 
 Geen argumenten voor manuele diff, vermits geen interferentie met WBC-scattergram 
 Mogelijkheid tot automatische kwantificatie d.m.v. extra software module op XE-2100 
 Slide scanning: uitsluiten van interferentie met PLT-telling + eventuele rapportering: 

“fragmentocytenexces” 
 Werkpost cytologie beantwoordt gerichte vraag naar opvolging van fragmentocyten 
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 Platelet clumps? 
 
 Geen argumenten voor manuele diff, vermits geen interferentie met WBC-scattergram 
 Slide scanning: uitsluiten van interferentie met RBC-telling + eventuele rapportering: 

“aanwezigheid van trombocytenaggregaten” 
 Pre-analytische fase! 

 
 WBC Abnormal scattergram 
 
 Manuele diff is aangewezen, vermits celpopulaties mogelijks verkeerd werden 

geïdentificeerd. 
 

 NRBC Abnormal scattergram 
 

 Manuele diff is aangewezen, NRBC – WBC - interferentie moet worden uitgesloten. 
 

 RBC Abnormal Distribution 
 
 Geen argumenten voor manuele diff, vermits geen interferentie met WBC-scattergram 
 Slide scanning ter uitsluiting van interferentie met PLT-telling. 

 
 Dimorphic population 
 
 Geen argumenten voor manuele diff, vermits geen interferentie met WBC-scattergram 
 Belang? Andere afwijkingen in RBC-morfologie (traancellen, targetcellen, Howell-jolly 

bodies) worden ook niet gerapporteerd 
 Slide scanning: uitsluiten van interferentie met PLT-telling  

 
 RET Abnormal Scattergram 
 
 Enkel indien gericht reticulocytentelling werd aangevraagd (zeldzame vlag). 
 Manuele diff is aangewezen 

 
 PLT Abnormal Scattergram 
 
 Geen argumenten voor manuele diff, vermits geen interferentie met WBC-scattergram 
 Slide scanning ter uitsluiting van interferentie met RBC-telling en / of aanwezigheid van 

plaatjesaggregaten. 
 

 PLT Abnormal Distribution 
 
 Geen argumenten voor manuele diff, vermits geen interferentie met WBC-scattergram 
 Slide scanning ter uitsluiting van interferentie met RBC-telling en / of aanwezigheid van 

plaatjesaggregaten. 
 

 WBC < 2000/µl 
 

 Wanneer een automatisch resultaat kan worden bekomen, is, bij zulke cytose, deze 
differentiatie meestal de meest precieze, reproduceerbare en accurate (vergeleken 
met de manuele). “Automated differential counts are underutilized to assess blood 
samples with low leukocyte counts; optimising the use of the automated method 
should solve many problems”.  (W. Finn, Professor of Pathology, Michigan) 

 Zelfs bij een door de analyser gevlagd resultaat, geniet slide scanning de voorkeur: 
wanneer geen celtypes worden aangetroffen, die niet door de analyser werden 
gekwantificeerd, rapporteert men best de automatische formule. 
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 Systematisch schrappen van microscopisch onderzoek bij stalen onder een bepaalde 
cytose (cfr. Mayo Clinic: no manual differentials are performed on samples with less 
than 500 WBC/µl), gaat ongetwijfeld gepaard met verlies aan waardevolle informatie. 
De clinicus krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag “zijn er aberrante 
celpopulaties aanwezig?” 

 Manuele differentiatie bij zeer lage cytose, gebeurt op een dermate klein aantal 
gekernde cellen, dat kwantitatieve gegevens misleidend kunnen zijn. (statistische 
imprecisie, Rümke tabellen!!). Cave rapportering onder vorm van procentuele 
resultaten! 

 Systematische buffy coat analyse van alle stalen onder een bepaalde cytose, zou de 
workload en TAT aanzienlijk verhogen. Daarenboven bestaan er geen 
referentiewaarden voor zulk een gemanipuleerd uitstrijkje. 

 Semi-kwantitatieve rapportering kan een aanvaardbaar alternatief zijn voor stalen met 
lage cytose (< 50 te differentiëren cellen). 

 
 DIFF % (exclusief eenheden 411 – 467 – 612 – 616 – 630) 
Neu % < 10, Neu % > 95, Lymf % < 5, Lymf %> 70, Mono %> 20, Eos %>20 of Baso %>5 
 
 Manuele differentiatie 
 Invoering van deze supplementaire rule laat in een aantal gevallen toe om door de 

analyser gemiste pathologie te onderscheppen. Hierbij dienen we vooral bedacht te 
zijn op lymfoblasten, die door de analyser vaak foutief als lymfocyten worden 
geïdentificeerd. In het geval dat deze lymfocytaire leukemie gepaard gaat met een 
relatieve lymfocytose >70%, zal deze toch nog voor microscopische review 
weerhouden worden. 

 Ook voor de hemato-onco-eenheden dient de toepassing ervan overwogen te 
worden. 

 
 
c. Is er een plaats voor “smear scanning” in plaats van manuele hertelling? 
 

 LANTIS ET AL., 2003 
 

 Ongeveer de helft van de vlaggen betreft RBC of PLT, waarbij geen evidentie voor 
interferentie met diff of WBC-telling. 

 Volgende «vlaggen» worden bij voorkeur gecheckt d.m.v. slide scanning: 
− RBC-parameters (MCV, anemie, anisocytose, hypochromie) 
− Eosinofilie (>1500/µl) 
− NRBC? 
− Trombopenie 
− Immature granulocyten? (bij leukocytose <15000/µl) 
− Leukocytose (WBC >50000/µl) 

 Bij vaststelling van discordantie met automatische telling of bij aantreffen van 
aberrante celpopulaties (1 blast of pro, atypische lymfocyten, >2 NRBC, >2 meta of >2 
myelo) dient manuele diff uitgevoerd, zoniet wordt de automatische diff gerapporteerd. 

 Bij aantreffen van ≤ 2 NRBC, meta’s of myelo’s bij slide scanning: automatische diff 
wordt gerapporteerd, aangevuld met “bij screening zeldzame… waargenomen” 

 Praktische uitvoering van scanning: geen concrete richtlijnen, rekenen op 
professionaliteit van laboratoriumtechnoloog, minstens evenveel cellen bekijken als bij 
diff. Tijdbesparend vooral op vlak van administratie 

 Impact: TAT ↓, rapportering van meer accurate diff 
 

 CHAPMAN ET AL., 1997 
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 Verschillende wijzen van uitvoering mogelijk, geen criteria, meeste labo’s leggen geen 

specifiek aantal cellen op dat dient te worden bekeken (technologist discretion). 
 Meest toegepast in labo’s met hoge review ratio (hematologische centra). 

 
 UNIVERSITY HOSPITAL MICHIGAN 

 
 Flagged samples are first manually screened by a technologist to assess the need or 

(lack of need) to perform the manual count. 
 

 MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL 
 

 “review but not rediff” mode: technologists review the flagged slide well, paying 
particular attention to the flagged items. If their inspection is in keeping with the 
automated differential, no manual differential is performed. 

 By doing so, only 25% of the 44% of samples that require review, have to be truely 
“diffed”. 
 

 CONCLUSIE:  
Een eenduidig standpunt is uit de hierboven geciteerde bronnen niet te destilleren. Wel 
kunnen we besluiten dat de patiëntenpopulatie waarmee men in het UZLEUVEN wordt 
geconfronteerd niet kan vergeleken worden met deze in de publikatie van Lantis et al. 
RBC en PLT-vlaggen maken immers slechts een kleine fractie uit van de microscopische 
reviews. Daarenboven werd door de eerder uitgevoerde studie voor de fijnregeling van de 
flagging de review ratio in het UZLEUVEN op ongeveer 28% gebracht. De drastische 
impact van slide scanning in het Massachusetts General Hospital is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan een groter aantal vals positieven in het gebruikte flagging systeem. 

 
d. Is het voorschrijven van een minimaal tijdsinterval tussen 2 opeenvolgende manuele 

differentiaties verantwoord? 
 

 BRECHER ET AL., 1980 
 

 Dagelijkse herhaling van differentiële telling (diff) voor monitoring van infecties of 
immunosuppressieve therapie, waarbij men geïnteresseerd is in het aantal 
polymorfonucleairen (PMN), is zinloos. 

 In 99% van de gevallen geeft de leukocytose (totaal aantal WBC) een adequate 
weerspiegeling van de verandering in het aantal PMN. 

 Voorstel: initiële diff, gevolgd door herhaling van diff na 24 – 48u; vervolgens om de 
48u bepaling van totaal aantal WBC. Enkel wanneer een significante verandering (cfr. 
fysiologische variatie) in de leukocytose optreedt, wordt een herhaling van de diff 
uitgevoerd.  
 

 PIERRE ET AL., 2002 
 

 Los Angeles Country / University of Southern California Medical Center legt interval 
van 7 dagen op voor diff (voorwaarde: CBC (complete blood count) wel op elk moment 
beschikbaar) 

 Uitzondering mogelijk bij gerichte vraag van clinicus voor microscopische review. 
 3-jaar follow-up van deze policy: geen nadelen ondervonden, geen kritiek van clinici. 
 Taak van het laboratorium: 
− Clinici ervan overtuigen dat slechts uitzonderlijk herhaalde diff met interval < 7d 

medisch noodzakelijk is. 
− Uitgebreide validatie van de review criteria: er mag geen pathologie gemist worden 
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− Clinici ertoe aanzetten ook voor patiënten onder TDM of chemotherapie protocols te 
herzien wat dagelijkse diff betreft. 

 
 CHAPMAN ET AL., 1997 

 
 Delta check limieten ter eliminatie van overbodige reviews van reeds eerder 

geconfirmeerde resultaten. 
 Indien resultaten overeenstemmen (+/- 10%) met vorige, geen review binnen 72 u voor 

gehospitaliseerde patiënten, binnen 7d voor ambulante patiënten. 
 

 SHAPIRO ET AL., 1987 
 

 bij patiënten onder chemotherapie met uitgesproken beenmergtoxiciteit of wanneer de 
leukocytose drastisch daalt, kan dagelijkse herhaling van diff waardevol zijn, indien het 
klinisch beslissingsproces erdoor wordt beïnvloed. 

 In niet-leukopene of mild leukopene patiënten met stabiele leukocytose volstaat in 
nagenoeg alle gevallen één diff per week. 

 
 JOHNS HOPKINS HOSPITAL 
 
 Non-hematology / oncology patients: No manual differential if one has been done on 

that patient within the past 24 hours. “Result not determined” 
 Hematology / oncology patients: manual diff regardless of when the previous was 

done. 
 

 MAYO CLINIC 
 

 Only one manual differential is provided per day, for subsequent samples within the 
same 24 hours the differential is deleted, while the rest of the CBC is reported. 

 
 UNIVERSITY HOSPITAL MICHIGAN 
 
 Currently no restrictions on frequency of ordering leukocyte differential counts 

 
 CONCLUSIE:  
Een eenduidige conclusie ligt niet voor de hand: voorgestelde intervallen variëren van 24u 
tot één week, afhankelijk van de betrokken patiëntenpopulatie. De clinicus is best 
geplaatst om de relevantie van de herhaling van de differentiële WBC-telling bij de 
betrokken patiënt in te schatten. Onze taak bestaat erin de clinici attent te maken op het 
probleem van repeat testing wat de differentiële formule betreft, zodat wij ervan mogen 
uitgaan dat zij, wanneer zij toch een herhaling van de formule aanvragen, daarin klinisch 
of therapeutisch meerwaarde zien. 
 

 

COMMENTS 
 

 Resultaten van de multi-center studie omtrent “Decision rules for hematology review”, 
voorgesteld op het XVII internationale symposium van de International Society for 
Laboratory Hematology (13 – 15 mei 2004, Barcelona), zullen gepubliceerd worden. Te 
volgen! 
Toelichting: 
In 2002 werd op initiatief van Dr. B. Houwen een bijeenkomst gehouden waarin 20 
ervaren laboratoriumhematologen, uit Australië, Canada, Spanje , UK en VS, waren 
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vertegenwoordigd met het oog op het opstellen van consensus richtlijnen voor 
microscopische review. Teneinde de consensus criteria in praktijk te testen, werd een 
studieprotocol opgesteld waarbij deze zouden worden toegepast in de verscheidene 
deelnemende labo’s en op een voldoende groot aantal stalen om te kunnen vergeleken 
worden met de gangbare procedures. De resultaten van deze studie werden reeds 
ingediend voor data analyse en zullen worden voorgesteld op een volgende ISLH 
meeting. Vervolgens zullen de resultaten gepubliceerd worden, waarbij wordt gehoopt dat 
zoveel mogelijk labo’s de consensus richtlijnen evalueren opdat verfijning en optimalisatie 
ervan mogelijk wordt. 

 
 Evaluatie van de automatische “Extended Differential Leukocyte Count” op Sysmex XE-
2100 met behulp van extra software modules voor kwantificatie van NRBC en immature 
granulocyten moet overwogen, mits akkoord van clinici (geen specifieke identificatie van 
verschillende immature granulocyten). 

 
 De flagging criteria zoals ze tot op heden zijn ingesteld, gaan ervan uit dat ook wanneer 
er slechts één percent immature granulocyten aanwezig is, het staal door de analyser 
gevlagd moet worden. Wanneer we echter pas vanaf 2% immature granulocyten willen 
gealarmeerd worden (zoals in de publicatie van Lantis et al. 2003 wordt gesuggereerd), 
zal het aantal microscopische reviews drastisch dalen. Er zijn echter geen 
literatuurgegevens die deze tolerantie ten aanzien van één percent meta-, pro- of 
myelocyten ondersteunen. 

 
 Situatie in UZLEUVEN (intra-muros aanvragen): evaluatieperiode: Feb.-maart-april 2004 

 
 Totaal aantal automatische WBC-tellingen: 84660 
⇒ Bij 64.3 % van de WBC-tellingen wordt tevens een formule aangevraagd 

 Totaal aantal uitgevoerde WBC-differentiaties (aanvraagnr. 86):54487 
Totaal aantal microscopisch uitgevoerde differentiaties:18162 
⇒ Review ratio: 28,4 % 

 28,7.% van de microscopische reviews betreft stalen van patiënten waarbij in de 
voorbije 48u reeds een review gebeurde. 

 9.0 % van de microscopische reviews betreft stalen van patiënten waarbij in de 
voorbije 24u reeds een review gebeurde.  

 
 

TO DO/ ACTIONS 
 

 Overleg met clinici (voornamelijk diensten hematologie, pediatrie en interne geneeskunde) 
omtrent desiderata en haalbaarheid van wijzigingen in huidige review criteria. 

 Schrappen van zinloze manuele differentiaties bij volgende review criteria en vervangen 
door de hierboven voorgestelde handelingen: 
- PLT clumps? 
- Fragments? 
- RBC abnormal distribution? 
- PLT abnormal scattergram? 
- Dimorphic population? 
- RBC agglutination? 

   
  


