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CLINICAL BOTTOM LINE 
 

Er bestaan geen vaste richtlijnen die vastleggen wanneer, in het kader van een 
aangevraagde complet en witte bloedcel differentiatie, een perifeer bloeduitstrijkje bijkomend 
dient bekeken en geïnterpreteerd te worden door een klinisch bioloog, en niet uitsluitend door 
een medisch laboratorium technoloog (MLT). Wij hebben geprobeerd criteria te definiëren 
aan de hand waarvan we perifeer bloeduitstrijkjes uit onze patiëntenpopulatie kunnen 
selecteren waar een bijkomende review door een klinisch bioloog, enerzijds een klinische 
meerwaarde aan kan verlenen, of anderzijds de kwaliteit van de beoordeling ervan kan 
verhogen. Wij hebben echter gemerkt dat, vooraleer concreet criteria voor te stellen en toe te 
passen, er eerder andere zaken aan de orde zijn. 
 
Door het systematisch nakijken van complementaire protocollen is immers gebleken dat er 
soms verschillen zijn tussen de microscopische interpretatie en beoordeling van de morfologie 
van een MLT en een klinisch bioloog. Oorzaken hiervoor zijn onder meer: verschil in 
opleiding en kennis van de hematologische pathologie, al of niet kennis van de 
voorgeschiedenis of huidige klinische presentatie van de patiënt,…  Tenslotte is er in onze 
setting ook een verschil in expertise van de verschillende MLT’s onderling, aangezien een 
grote groep MLT’s roteert over de werkpost microscopie.  
 
Review criteria kunnen reeds uit de complet volgen (numerische criteria), uit de manuele 
differentiatie of uit het morfologisch commentaar van de MLT’s. Het definiëren van deze 
criteria is zeer sterk verbonden met de samenstelling en aard van de patiëntenpopulatie 
waarop ze toegepast worden. Omdat in onze setting stalen geanalyseerd worden uit een 
tertiair zorgcentrum met een uitgebreide hemato-oncologische, intensieve en neonatale dienst, 
was onze toepassing van deze criteria er vooral op gericht het aantal “vals positieve” stalen, 
dit wil zeggen de stalen waar review geen meerwaarde aan verleent, te beperken, zonder 
echter stalen met een belangrijke pathologie te missen.  
 
Essentieel voor het correct toepassen van review criteria is het onderscheid kunnen maken 
tussen follow-up en initiële stalen. Immers, een staal van een patiënt met een gekende 
hematologische pathologie hoeft niet dagelijks opnieuw gereviewed te worden, tenzij er 
significante veranderingen in het bloedbeeld zijn optreden. Deze veranderingen zouden 
kunnen automatisch gedetecteerd worden door gebruik te maken van Delta Limieten, deze 
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bepalen voor elk resultaat de mate waarin het nieuwe resultaat mag verschillen van een 
vroeger, al dan niet afwijkend resultaat, uitgedrukt in een percentage. Een resultaat kan 
voldoen of niet voldoen aan een Delta Limiet: Delta pass of Delta fail, dit laatste kan op een 
positieve of negatieve manier. In onze setting is het maken van dit onderscheid op een 
automatische manier momenteel nog niet mogelijk. 
Een andere mogelijkheid om onderscheid te maken tussen initiële en follow-up stalen is het 
bevestigen van een “etiket” aan een patiënt met een gekende hematologische aandoening, 
waardoor deze patiënt reeds vóór analyse herkend wordt door het systeem. Op deze manier is 
het mogelijk de algemene regels voor bepaalde patiënten licht te wijzigen. In onze setting 
wordt op deze manier enkel met verpleegeenheden gewerkt.  
 
Een bijkomende interpretatie door een klinisch bioloog kan een belangrijke additionele 
klinische impact hebben, zowel op diagnostisch als op therapeutisch vlak. Een MLT stelt 
immers geen diagnoses, hij/zij geeft enkel de waargenomen morfologische afwijkingen weer. 
Ook is deze vorm van review een uitstekend instrument om aan kwaliteitsbeoordeling te doen, 
zowel wat de microscopische beoordeling van de MLT betreft, als de werking van de 
automatische celteller, in ons geval de Sysmex XE-2100. 
Toepassen van een bijkomende review doet de kwaliteit en reproduceerbaarheid van de 
gerapporteerde resultaten toenemen maar geeft wel aanleiding tot een toename van de turn 
around time (TAT) van de witte bloedceldifferentiatie. 
 
Om de kwaliteit van het hematologisch dagrapport in onze setting te verhogen, dienen 
bijkomende stappen ondernomen en onderzocht te worden: enerzijds om de opleiding van de 
MLT’s te optimaliseren en anderzijds om het aantal manuele differentiaties te beperken. 
Voorbeelden voor dit laatste punt zijn: instellen van een minimaal tijdsinterval tussen twee 
opeenvolgende manuele differentiaties, instellen van smear scan in plaats van manuele 
differentiatie in bepaalde, welomschreven situaties (zie CAT Apr. M. Van Gysel), de 
mogelijkheid van implementatie van nieuwe modules van Sysmex onderzoeken (extended 
differential, aanwezigheid van immature granulocyten en erythroblasten), eventueel zelfs de 
mogelijkheid van implementatie van een automatische differentiatie van bloeduitstrijkjes 
onderzoeken (bijvoorbeeld door middel van een CellaVision). 
 
 
KLINISCH/ DIAGNOSTISCH SCENARIO 
 

Complet (Hemoglobine, RBC telling en Hct, WBC telling en thrombocytentelling) en 
WBC differentiatie is één van de frequentst aangevraagde testen in elk klinisch laboratorium. 
In Gasthuisberg wordt deze analyse per week ongeveer 7400 maal uitgevoerd.  
De automatische celteller (in onze setting is dit een Sysmex XE-2100) genereert voor deze 
stalen ongeveer 75% van de resultaten, deze worden automatisch (of na een minimale 
interventie, manueel) gevalideerd en zijn vrijwel onmiddellijk beschikbaar in het elektronisch 
patiëntendossier, meestal met een zeer korte turn around time (TAT).  
Voor 25% van de stalen (wat nog neerkomt op 1400 stalen per week) is er een microscopische 
beoordeling van het staal vereist om een correct resultaat voor complet en differentiatie toe te 
laten.  
 
Om te beslissen welke stalen er microscopisch beoordeeld dienen te worden, werd vroeger 
reeds een set van criteria opgesteld (flagging criteria of eerstelijns criteria, zie validatiedossier 
Sysmex) die toelaten enkel die stalen te selecteren die niet correct of niet voldoende door de 
celteller beoordeeld kunnen worden. Deze eerstelijns criteria komen voort uit 



CAT: Review door de klinisch bioloog                                                                                     Dr. Kristien Van Pelt 

 3

onvolmaaktheden in de manier van werken van de celteller: de aanwezigheid van voorlopers 
van de granulocytaire reeks die op basis van hun fysische eigenschappen (de manier van 
tellen van de celteller) niet van elkaar kunnen onderscheiden worden, de aanwezigheid van 
voorlopers van de erythroïde reeks of abnormale eigenschappen van cellen van de lymfoïde 
reeks. De stalen die op deze manier “gevlagd” worden, voldoen niet aan intrinsieke “flagging 
criteria” van de celteller of “rules” binnen het data- en valideringssysteem. Deze gevlagde 
stalen worden automatisch uitgestreken en microscopisch bekeken, er wordt een manuele 
differentiatie (van 100 cellen) en een morfologische beoordeling van de drie celreeksen 
uitgevoerd en het resultaat wordt gevalideerd door een medisch laboratorium technoloog 
(MLT). Deze resultaten verschijnen na validatie in het hematologisch dagrapport, 
onmiddellijk zichtbaar voor de clinicus in het elektronisch patiëntendossier.  
 
Momenteel berust de verantwoordelijkheid om een staal correct te interpreteren uitsluitend bij 
de MLT’s. Zij kunnen, bij twijfel over een juiste interpretatie of telling, steeds de hulp 
inroepen van een klinisch bioloog (al dan niet in opleiding). In de praktijk blijkt dit inroepen 
van hulp (of met andere woorden: review) echter weinig te gebeuren.   
 
Wij zoeken dan ook naar een manier om deze review systematischer toe te passen, maar enkel 
op deze stalen waarop review nodig is, met andere woorden, wij zoeken naar criteria om deze 
stalen te selecteren uit het grote aanbod perifeer bloeduitstrijkjes die dagelijks bekeken 
worden. Indien elk staal dat bekeken wordt door een MLT, zou gesuperviseerd/gereviewed 
worden door een klinisch bioloog, zou dit tot zeer sterke vertraging van de TAT en een sterke 
toename van de workload leiden, en dus niet noodzakelijk tot een betere dienstverlening, 
leiden. Review door een klinisch bioloog dient enerzijds voorbehouden te worden voor die 
stalen die een moeilijke interpretatie vergen, waarbij inzicht in de voorgeschiedenis, huidige 
ziektetoestand van de patiënt of klinische vraagstelling een belangrijke meerwaarde aan die 
interpretatie geeft. Anderzijds ook voor die stalen waarbij op basis van de morfologische 
afwijkingen een nieuwe diagnose of differentieel diagnose kan gesuggereerd worden. 
 
 
VRAGEN 
 
1) Wat is het verschil in beoordeling van een perifeer bloeduitstrijkje door een klinisch 

bioloog of door een MLT? 
2) Wie dient de criteria voor review door een klinisch bioloog op te stellen? 
3) Welke criteria kunnen we opstellen waardoor we enkel die stalen selecteren waar review 

een belangrijke meerwaarde geeft?  
 
 
ZOEK TERMEN 
 
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “Leukocyte count”, “Quality Assurance, Health 

Care”, “Total Quality Management”, “Outcome Assesment, Health Care”, 
“Instrumentation” 

2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): 
Systematic Reviews; Clinical Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + 
specific, diagnosis + sensitive, prognosis + specific) 

3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National 
Guideline Clearinghouse (http://www.ngc.org/), Institute for Clinical Systems 
Improvement (http://www.icsi.org), The National Institute for Clinical Excellence 
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(http://www.nice.org.uk/), Cochrane (http://www.update-software.com/cochrane, Health 
Technology Assessment Database (http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm) 

4) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; http://www.nccls.org/), 
British Committee for Standards in Haematology (BCSH; 
www.bcshguidelines.com/search.asp), International Society for Laboratory Hematology 
(ISLH, www.islh.org/2004/index.htm) 

5) Blood (journal of the American Society of Hematology, www.bloodjournal.org/), New 
England Journal of Medicine (content.nejm.org/), The Lancet (www.thelancet.com/),  
British Journal of Haematology (www.b-s-h.org.uk/commit00.htm), Medical Laboratory 
Observer (www.mlo-online.com/), Sysmex journal 
(www.sysmex.com/usa/content.cfm?content_id=4) 

6) UpToDate Online version 13.1 (2005) 
7) Diagnostisch kompas (College voor zorgverzekeringen, Nederland, 2003), Interpretation 

of Diagnostic Tests (Wallach J, M.D., zevende editie, 2000), Blood Cells (Bain B, derde 
editie) 

8) Google search 
9) Andere laboratoria in België en buurlanden (UZ Gent, AZ VUB, UZA, Hasselt, Virga 

Jesse, Roeselaere, Heilig Hart Ziekenhuis, UCL StLuc, CHU Caen, Erasmus Rotterdam).  
 
RELEVANTE EVIDENCE/REFERENTIES  
 

1. RICHTLIJN:  International Society for Laboratory Hematology (ISLH), International 
Consensus Group for Hematology Review, Suggested Criteria for Action Following 
Automated CBC and WBC Differential Analysis  
(www.islh.org/2004/Committees/ConsensusGroup/CGICGHReview.htm).  

 
2. REVIEW: Javidian P, Garshelis L, Peterson P. Pathologist review of the peripheral 

smear. A mandatory quality assurance activity? Clin Lab Med. 1993 Dec;13(4):853-
61. Review.  

 
3. REVIEW: Ward P. The CBC at the Turn of the Millenium: An Overview. Clinical 

Chemistry 2000;46(8B):1215-1220. Review. 
 

4. ORIGINAL: Van Der Meer W, Scott C, De Keijzer M. Automated Flagging 
Influences the Inconsistency and Bias of Band Cell and Atypical Lymphocyte 
Morphological Differentials. Clin Chem Lab Med 2004;42(4):371-377. 

 
5. ORIGINAL: Sandhaus L, Dillman C, Clement R, et al. Errors in the Hematology 

Laboratory : Why Do They Occur and What Can We Do to Reduce Them ? 
Laboratory Hematology 2004;10:197-199 (4). 

 
6. ORIGINAL: Lantis K, Harris R, Davis G, et al. Elimination of Instrument-Driven 

Reflex Manual Differential Leukocyte Counts. Optimization of Manual Blood Smear 
Review Criteria in a High-Volume Automated Hematology Laboratory. Am J Clin 
Pathol. 2003;119:656-662. 

 
7. ORIGINAL: Nakul-Aquaronne D, Sudaka-Sammarcelli I, Ferrero-Vanchez C et al. 

Evaluation of the Sysmex XE-2100 Hematology Analyser in Hospital Use. Journal of 
Clinical Laboratory Analysis 2003;17(4):113-123. 
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8. ORIGINAL: Gulati G, Alomari M, Kocher W, et al. Criteria for Blood Smear Review. 
Lab Med 2002 May;5(33):374-377. 

 
9. ORIGINAL: Houwen B, The Differential Cell Count. Laboratory Hematology 

2001:7;89-100.  
 

10. ORIGINAL: Peterson P, Blomberg D, Rabinovitch A, et al. Physician Review of the 
Peripheral Blood Smear: When and Why. An Opinion. Lab Hem. 2001;7:175-179. 

 
11. ORIGINAL: Barranco P, Efficient Utilisation of the Sysmex SP-100 in the United 

States. Sysmex Journal International 1997;7(2):1-6. 
 

12. ORIGINAL: Cornbleet J, Fernandez B, Miers M. Streamline Your Automated 
Hematology Laboratory. Medical Laboratory Observer 1997 April. 

 
13. ORIGINAL: Cornbleet J, Myruk D, Levy R et al. Cell Dyn 3000 and Coulter STKS 

Automated Differential Counters. Am J Clin Pathol 1994;100:464-465. Letter. 
 

14. ORIGINAL: Lamb M, Cinicola J. The Importance of Peripheral Smears. Letter. Hosp 
Prac. 1992 Apr;15:22. 

 
15. ORIGINAL: Hyun B, Gulati G, Ashton J. Differential Leukocyte Count: Manual or 

Automated, What Should It Be? Yonsei Medical Journal 1991;32(4):283-291. 
 

16. ORIGINAL: Rumke C. Variability of Results in Differential Counts on Blood Smears. 
Triangle 1959;4:154. 

 
17. HANDBOOK: Finn W, Laboratory Hematology Practise: Current and Emerging 

Concepts. Finn W and Peterson L, eds. Hemopathology in Oncology. Kluwer 
Academic Publishers, Boston, 2004).  

 
18. EXPERT OPINION (MAIL): Linda Sandhaus, MD, Associate Professor of Pathology, 

Director, Core Laboratory for Hematology, University Hospitals of Cleveland. SOP 
Hematology Criteria for Pathologist Review.  

 
19. EXPERT OPINION (MAIL): Thomas S Kickler, MD, Professor and Director of 

Hematology, Johns Hopkins Hospital, Baltimore.  
 

20. EXPERT OPINION: Brusselmans C, MD, Lauwers J, SOP 092, Cytologisch 
onderzoek van bloed, beenmerg en buffy coat., Analytisch werkvoorschrift, 
Kwaliteitshandboek, Laboratoriumgeneeskunde, UZ KULeuven, inclusief verwijzing 
naar URL-092D (Hematologie Atlas). 

 
 
 
APPRAISAL 

 
Review van een perifeer bloeduitstrijkje wordt door Gulati et al. gedefinieerd als het 

zorgvuldig en grondig microscopisch onderzoeken van een adequaat voorbereid en 
gekleurd bloeduitstrijkje door een voldoende opgeleide hematomorfologist (8). Allereerst 
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dient de kwaliteit van het uitstrijkje en de kleuring nagegaan te worden, daarna worden 
alle klinisch relevante afwijkingen genoteerd, zowel ter hoogte van de bloedcellen als 
elders. Het onderzoek wordt uitgevoerd zowel met een kleine (100x), als met een grote 
(500 à 1000x) vergroting. Het eindresultaat (het besluit) is enerzijds een bevestiging of 
aanpassing van de resultaten van de celteller (18) en anderzijds een interpretatie van de 
genoteerde afwijkingen in het perifeer bloed, samen met andere relevante onderzoeken 
(zoals bijvoorbeeld een ijzer- of vitaminestatus) of relevante informatie 
(voorgeschiedenis, huidige presentatie).  
 
Door deze definitie worden de verschillen met een manuele differentiatie duidelijk: deze 
laatste geeft geen aanleiding tot interpretatie van de waargenomen afwijkingen, wordt 
uitgevoerd als gevolg van vlaggen of afwijkingen in de complet en automatische formule 
en wordt uitgevoerd door een MLT met een specifieke opleiding in de hematologie. 
Review geeft aanleiding tot interpretatie, wordt enkel uitgevoerd op die stalen met 
klinisch relevante afwijkingen van de complet of differentiatie en wordt verricht door een 
hematomorfologist die ook klinisch geschoold is (8). Klinisch biologen zijn opgeleid om 
perifeer bloed morfologie te interpreteren in het kader van een differentieel diagnose, naar 
de aanvragende artsen toe, MLT’s om deze taak voor te bereiden naar de klinisch bioloog 
toe. Dit zijn verschillende cognitieve activiteiten (3).  
 
In onze setting bestaat de groep mensen die het cytologisch onderzoek van perifeer bloed 
uitvoeren enerzijds uit klinisch biologen (al of niet in opleiding) en anderzijds uit MLT’s,  
getraind in de hematomorfologie. Ook in andere centra is er een gelijkaardige 
werkverdeling.  

 
 
1) Analytische performantie karakteristieken (analytisch validatierapport) 
 

1.1 Preanalytische beschouwingen 
Pre-analytische factoren zijn van belang in de initiële fase van bloedname en transport naar 

het labo, waar de perifeer bloeduitstrijkjes gemaakt zullen worden. Al deze stappen zijn aan 
kwaliteitsvoorschriften en -eisen verbonden. Voorbeelden voor deze factoren zijn: 
aanwezigheid van anemie of polycythemie, aanwezigheid van hyperleukocytose of 
paraproteïnemie, manier van bloedname (aanwezigheid van endotheel- of epitheelcellen, 
bijmenging infuus, stolsel in de tube), type anti-coagulant (heparine versus EDTA), ouderdom 
van het staal (artefacten), algoritme dat beslist welke stalen uitgestreken worden (zie 
validatiedossier Sysmex), technische aspecten van het maken van een uitstrijkje, technische 
aspecten van de kleuring (al of niet automatisch, drogingsartefacten), … 
Aangezien deze critical appraisal gaat over de meerwaarde van de input van de bioloog over 
een uitstrijkje dat op hetzelfde moment door een MLT werd bekeken, wensen we deze 
factoren voor deze appraisal niet verder te bespreken, aangezien ze aan de specifieke topic die 
wij willen bestuderen vooraf gaan (10). 

 
 

1.2 Analytische beschouwingen  
De gebruikte termen omschrijven normaal gezien de analytische kenmerken van één test, 

bij review van een microscopisch onderzoek gaat het om zeer vele testen samen, met andere 
woorden, microscopisch onderzoek is een high complexity test (term gebruikt door de 
federale overheid in de USA, zie Gulati et al. (8)).  

 
a) Accuraatheid (bias) en reproduceerbaarheid:  
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Indien we de resultaten van de manuele differentiatie vergelijken met deze van de celteller, 
zal er altijd (zowel bij MLT als bij klinisch bioloog) een bias zijn ten opzichte van het 
automatisch resultaat. De celteller “telt en differentieert” immers 10.000 cellen, terwijl men 
manueel er maar 100 telt en differentieert. In de tabel van Rümke vindt men een mooie 
voorstelling hiervan (zie 17 en bijlage 2). 
 
Indien men dus, zeker bij lage cytoses, een ongevlagd resultaat krijgt van de automatische 
celteller, is dit het meest precieze, accurate en meest reproduceerbare resultaat dat men kan 
verkrijgen (6). In onze setting wordt een ongevlagd resultaat bij een WBC telling <2.0 
10**9/L geschrapt en vervangen door een manuele formule. In vele gevallen zullen er wel 
bijkomende, morfologische vlaggen aanwezig zijn (immature granulocyten, te sterk afwijkend 
differentiatie %,…). 
 
De minder goede reproduceerbaarheid van een manuele WBC differentiatie is inherent aan 
het onderzoek. Immers, vooreerst is er de statistische imprecisie die optreedt bij het tellen van 
slechts 100 cellen, eerst beschreven door Rümke (16). Daarnaast komen er ook distributionele 
afwijkingen voor, die onder meer afhankelijk zijn van de manier waarop een uitstrijkje 
gemaakt wordt (verschil tussen manueel en automatisch uitstrijken omdat deze laatste 
rekening houdt met de hematocriet van het staal). Het tellen van slechts twee basofielen per 
100 cellen bijvoorbeeld geeft onmiddellijk een basofilie. Pas als derde zijn er de 
identificatiefouten, die vaker voorkomen bij bepaalde celtypes. Eosinofielen geven (quasi) 
nooit problemen bij manuele identificatie, terwijl het onderscheid maken tussen een kleine 
monocyt en een grotere lymfocyt niet altijd gemakkelijk is. De slechtste resultaten voor wat 
betreft reproduceerbaarheid en accuraatheid treden op bij het tellen van cellen met 
verschillende maturatiestadia, maar binnen dezelfde cellijn (bijvoorbeeld onderscheid tussen 
staven en segmenten) (9).  
 
Naar aanleiding van het retrospectief evalueren van complementaire protocollen is gebleken 
dat de reproduceerbaarheid inter-observer bij de MLT’s niet goed is wat 
lymfocytencommentaren betreft. Een voorbeeld hiervan is een patiënte met een 
mantelcellymfoom waarbij de lymfocyten achtereenvolgens als geactiveerd, atypisch en 
gelyseerd worden beschreven, vaak is er ook geen morfologisch commentaar.  
 
Om de reproduceerbaarheid te doen toenemen is vooreerst standaardisatie van morfologische 
afwijkingen noodzakelijk, naast nazien van een correcte naleving ervan (6). Bijvoorbeeld: wat 
is een atypische lymfocyt? Wanneer telt men een cel als staaf en niet als segment? Wat met 
Pelger-Huet vormen?  
In onze setting zijn de voornaamste morfologische afwijkingen gekwantificeerd en 
omschreven (met digitale voorbeelden aanwezig in de hematologie atlas, toegankelijk voor 
elke laboratoriummedewerker) in de Standard Operating Procedures van de werkposten 
microscopie en cytologie (SOP-041, respectievelijk SOP-092, zie (20) en bijlage 1 voor een 
voorbeeld).  
Hieraan dienen wij wel toe te voegen dat er verschillen zijn tussen de manier van werken op 
de twee werkposten, die momenteel nog niet gereflecteerd worden in de SOP’s. Initieel werd 
de SOP cytologie opgesteld (SOP-092), die gevalideerd werd op basis van manuele 
uitstrijkjes. Deze tabellen werden overgenomen in de SOP microscopie (SOP-041), hoewel 
men hier met automatische uitstrijkjes werkt, en men momenteel nog niet weet of men dit 
mag veralgemenen. Ook zijn er verschillen in aard en gradatie van morfologische 
commentaren tussen het SIS (waar de MLT’s mee werken) en het LIS (klinisch biologen). 
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Hypersegmentatie bijvoorbeeld wordt door de MLT’s gescoord van 1+ tot 3+, terwijl de 
klinisch biologen enkel de aanwezigheid ervan rapporteren.  
 
In Nederland werd recent een studie uitgevoerd om na te kijken wat de invloed is van het al 
dan niet aanwezig zijn van een vlag of klinische informatie bij de beoordeling van atypische 
lymfocyten en percentage staven in een perifeer bloeduitstrijkje. Wat zij besloten was het 
volgende: er is zowel inter- als intra-observer variabiliteit door kennis van celteller vlaggen, 
klinische symptomatologie of voorgeschiedenis, wat aanleiding geeft tot een verschillende 
morfologische interpretatie van eenzelfde uitstrijkje (4).  
 

 
b) Correlatie met de “gouden standaard”:  

De gouden standaard voor het uitvoeren van een review van een microscopische 
differentiatie is voor deze analyse geen test, maar een persoon: de ervaren hematomorfoloog 
(in onze setting twee personen). De automatische celteller zelf kan geen gouden standaard 
zijn, gezien de technische tekortkomingen in het herkennen van aberrante cellen, immature 
granulocyten of bloedcel morfologie (15).  
 
De referentiemethode voor het beoordelen van een correcte WBC differentiatie is (nog steeds) 
de manuele differentiatie op 400 WBC volgens NCCLS H20A (telling van 200 WBC op twee 
apart uitgestreken en gekleurde stalen door twee onafhankelijke uitvoerders, die geen toegang 
hebben tot klinische informatie over de patiënt of wetenschap van de vlaggen van de 
celteller). De laatste jaren wordt deze referentiemethode echter licht in vraag gesteld, mede 
door het aantreffen van zeer kleine aantallen myeloïde voorlopers in het perifeer bloed van 
normale personen bij analyse van deze stalen door een automatische celteller. De vraag naar 
input vanuit de flowcytometrie voor het klasseren van cellen in functie van hun differentiatie- 
of maturatiestadium (hun fenotype dus) werd reeds gesteld (17). 
 
c) Lineariteit: niet van toepassing 
 
d) Referentiewaarden:  

Er zijn in het kwaliteitshandboek referentiewaarden opgenomen voor een WBC 
differentiatie door de automatische celteller. Deze zijn sterk leeftijdsafhankelijk en afkomstig 
uit volgende bronnen: Consensusvergadering Pediatrie-Hematologie 1996 (A. Van Orshoven, 
W. Goossens, P. Brock, C. Van Geet, neonatologie) op grond van 8 literatuurbronnen en 
eigen ervaring, Oski, F.A.: The erythrocyte and its disorders. In: Nathan, D.G.& Oski, F.A., 
Hematology of infant and childhood, 4th edn. Saunders, Philadelphia, p. 18-43, 1993 en 
Historische waarden, gevalideerd. 
 

1.3 Analytisch meetbereik:  niet van toepassing. 
 

1.4 Turn around time (TAT):  
Deze bedraagt nominaal 72 uur, in de praktijk zien wij echter dat de witte bloedcel formule 

en morfologisch commentaar meestal binnen de 24 uur (voor weekenddagen), doorgaans 
binnen de 5 uur of sneller (voor bepaalde afdelingen binnen de 2 uur) gekend is. Invoeren van 
een extra review door een klinisch bioloog zal de TAT natuurlijk doen toenemen, echter 
indien deze review enkele malen per dag kan plaats vinden, zal de formule steeds binnen 24 
uur beschikbaar zijn, met uitzondering van de weekenddagen of feestdagen (3, 19). Navraag 
bij de staf hematologie in onze setting leerde dat er tevredenheid bestaat over de snelheid 
waarmee manuele differentiaties beschikbaar zijn. 



CAT: Review door de klinisch bioloog                                                                                     Dr. Kristien Van Pelt 

 9

 
Er is geen noodzaak, noch wenselijkheid of mogelijkheid tot Point of Care Testing (POCT). 

 
1.5 KAL (clinical acceptance limits): niet van toepassing. 

 
1.6 Kwaliteitscontrole:  

 Er zijn werkvoorschriften voorhanden (SOP-041 en SOP-092 (20)) voor wat betreft het 
uitvoeren van een microscopisch onderzoek perifeer bloed, zowel op PT-1 (microscopie, 
MLT’s) als op PT-3 (cytologie, klinisch biologen). Deze overlappen, maar verschillen toch op 
enkele punten: de invoering in het LIS (Laboratorium Informatie Systeem), aangezien de 
MLT’s met het SIS (Sysmex Informatie Systeem) werken en de kleine verschillen in 
morfologische commentaren (zie hoger). De SOP microscopie (PT-1, SOP-041) dient nog 
aangepast te worden om standaardisatie van de morfologische beoordeling over de twee 
werkposten te bekomen.  
 
Interne kwaliteitscontrole gebeurt op basis van ringtesten, waaraan MLT’s en klinisch 
biologen deelnemen. Assistenten klinisch biologen in opleiding worden echter continu 
opgevolgd, aangezien elk morfologisch protocol dat zij maken, nog eens nagezien en 
definitief gevalideerd wordt door een ervaren hematomorfoloog. De externe 
kwaliteitsbewaking komt in onze setting bij de klinisch biologen terecht, onder vorm van een 
rondzendopdracht afkomstig van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid 
(WIV).  
 
In tegenstelling tot de USA, waar review door de federale overheid in sommige staten wordt 
opgelegd aan elk klinisch labo en letterlijk in de wet vermeld wordt (zie de New York State 
Department of Health Quality Control Standards, Article 5, Title V, Section 576, Public 
Health Law (3,11), bestaan er in België geen overheidsvereisten om aan review te doen, wel 
verbindt de klinisch bioloog zich ertoe dat de informatie die aan de aanvragend geneesheer 
gegeven wordt, steeds correct is en zo volledig mogelijk.  
In de USA diende review geïmplementeerd te worden, anders voldeed het labo niet meer aan 
de accreditatievoorwaarden. Aangezien deze Amerikaanse wet enkel specificeerde dat er 
review moest komen, maar er geen guidelines of criteria voor aangaf, was dit een belangrijke 
impuls voor elk labo om zelf criteria voor review op te stellen (2). Dit laatste labo is zeer 
tevreden over de gevolgen van de implementatie van deze criteria en noemt het een waardevol 
diagnostisch, opleidings- en kwaliteitsbewakingsinstrument.  
 
Door het retrospectief vergelijken van complementaire protocols tijdens de maanden 
november en december van 2004 hebben wij ook een vorm van interne kwaliteitscontrole 
doorgevoerd. Aangezien wij met twee parallelle circuits werken om morfologisch onderzoek 
uit te voeren (aanvraagbon 3001 en 3012), gebeurt het regelmatig dat een bloeduitstrijkje van 
eenzelfde patiënt op één dag door twee (eigenlijk drie) verschillende personen wordt bekeken: 
een MLT en daarnaast een klinisch bioloog in opleiding en zijn/haar supervisor, een ervaren 
hematomorfoloog.  
De uitstrijkjes die aan deze voorwaarden voldeden (327 in totaal, over een periode van 2 
maanden), werden vergeleken qua differentiatie en morfologische beoordeling. Er bleken 
soms duidelijke verschillen in beoordeling voor te komen en probleemgebieden voor wat 
betreft de drie celreeksen werden geïdentificeerd (zie bijlage 3). Voornamelijk de beoordeling 
van lymfocyten als atypisch of geactiveerd bleek duidelijk te verschillen van de beoordeling 
van de klinisch bioloog. Ook voor de gradatie van morfologische afwijkingen werd de SOP 
door de MLT’s soms niet nageleefd.  
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2) Diagnostische performantie 
 

2.1 Sensitiviteit, specificiteit:  
Er zijn verschillende vormen van sensitiviteit en specificiteit betrokken bij review door een 

klinisch bioloog: vooreerst moet de celteller de afwijking in het perifeer bloed detecteren, 
daarna moet de MLT ze opmerken en als laatste moet de klinisch bioloog aan de 
waargenomen afwijking een juiste interpretatie geven. We kunnen dus moeilijk volstaan met 
één cijfer weer te geven. 
 
In de literatuur vinden we cijfers in verband met de betrouwbaarheid van de automatische 
celteller die wij gebruiken (Sysmex XE-2100) om afwijkingen uit de WBC differentiatie te 
halen: een sensitiviteit van 96%, een negatieve predictieve waarde (NPV) van 98% en een 
percentage vals negatieven van 4% (7).  
 
De Sysmex heeft echter gekende problemen in de detectie van (potentieel) relevante klinische 
afwijkingen, waarmee we rekening dienen te houden bij de beoordeling van de sensitiviteit en 
specificiteit (6, 16). De informatie die door de automatische celteller gegeven wordt, zegt 
onvoldoende over de rode bloedcel morfologie: de aanwezigheid van sikkelcellen, 
targetcellen, traancellen, fragmentocyten, Howell-Jolly en Pappenheimerbodies wordt gemist. 
De Sysmex kan immature granulocyten niet klasseren zoals dit microscopisch gebeurt: 
meta/myelo/pro (maar wat is de klinische significantie hiervan?). De automatische celteller 
kan geen intra- of extracellulaire organismen detecteren. Ook is er het gekende probleem dat 
alle automatische celtellers hebben in het onderscheid maken tussen kleine lymfoblasten, 
circulerende lymfoomcellen en normale lymfocyten. Reeds vroeger werd voorgesteld dat de 
aanwezigheid van een absolute lymfocytose ook als vlag zou fungeren om geen maligniteiten 
van het lymfoïde systeem te missen (13). In onze setting wordt dit alleen toegepast voor 
procentueel verhoogde lymfocytose.  
Door verschillende experts samen werd besloten dat, in een tertiaire setting, er geen enkele 
vlag van de celteller was, die, voldoende sensitief, stalen met klinisch significante 
afwijkingen van de rode bloedcellen kon aanduiden (12).  

 
Er werden geen gegevens teruggevonden wat het verschil in sensitiviteit of specificiteit tussen 
een MLT en een klinisch bioloog betreft voor specifieke morfologische afwijkingen. 

 
2.2 Likelihood ratio’s (LR): niet van toepassing 
 

 
2.3 NND (number needed to diagnose): niet van toepassing.  
 

3) Klinisch impact 
 

3.1 Diagnostisch aspect:  
Vanzelfsprekend is de diagnostische impact van review zeer groot aangezien het perifere 

bloeduitstrijkje een pijler is in de diagnose van hematologische aandoeningen. Het levert 
supplementaire informatie die op geen enkele andere (minimaal invasieve manier) verkregen 
kan worden. Voorbeelden zijn: oppuntstelling van anemie, myelofibrose, congenitale 
aandoeningen zoals thalassemie of congenitale elliptocytose, …  
 
Het grote voordeel van het uitvoeren van een review door een klinisch bioloog en niet enkel 
door een MLT is juist dat er een diagnose (of vermoeden van een diagnose) op basis van een 
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bepaald perifeer bloedbeeld kan gesteld worden, terwijl een MLT enkel de aanwezige 
morfologische afwijkingen rapporteert (8). Dit morfologisch commentaar verschijnt in onze 
setting in het hematologisch dagrapport in het elektronisch dossier van de patiënt. 
Navraag bij de staf hematologie leerde dat er intensief gebruik gemaakt wordt van het 
hematologisch dagrapport op de dienst hematologie en dat er belangrijke beslissingen (zowel 
diagnostisch als therapeutisch) op gebaseerd worden. Men zou zich echter kunnen indenken 
dat het rapporteren van morfologische afwijkingen waarvan de betekenis en het belang 
mogelijks niet bij alle clinici gekend zijn (de minder hematologisch gerichte bijvoorbeeld), op 
sommige afdelingen niet zal leiden tot de juiste klinische acties. Het rapporteren van een 
anemie met een morfologisch commentaar van hypogranulatie bijvoorbeeld, zal bij een 
cardioloog niet noodzakelijk het vermoeden van een myelodysplastisch syndroom wekken. 
Deze manier van rapporteren is echter wel het geval in onze setting. Beter is het in dit geval 
een meer klinisch gericht besluit te vermelden, wat door review kan tot stand komen. 
Samengevat met de woorden van de American Society for Clinical Pathology (2004): 
“Clinical laboratories should produce reports that are useful to clinicians”.  
 
Niet alleen zal er door review dus een diagnose aan een perifeer bloeduitstrijkje worden 
toegevoegd, deze diagnose zal ook sneller en meer accuraat zijn doordat er review door een 
klinisch bioloog is gebeurd (11,15). Deze diagnoses kunnen zowel op het gebied van 
maligniteit liggen, als op het gebied van infectieuze, congenitale of verworven aandoeningen.  
 
In zijn essentie zal review door een klinisch bioloog moeilijk kunnen vervangen worden door 
andere testen. Het zal echter eerder een richtinggevend instrument zijn dat andere, 
aanvullende testen zal aanwijzen (bijvoorbeeld hemoglobine elektroforese bij vermoeden van 
thalassemie) of aanvullende testen die men anders wel zou aangevraagd hebben, overbodig 
maken (10). 
 
 

3.2 Therapeutisch aspect:  
Het perifeer bloeduitstrijkje wordt essentieel geacht bij de eerste diagnose van een maligne 

aandoening. Het zal, naast de input van andere onderzoeken natuurlijk, mee de aard van de 
therapie van de patiënt bepalen of een andere therapeutische optie doen inslaan (10). 
Een behandeling kan ook sneller gestart of juist vermeden worden door het uitvoeren ervan 
(bijvoorbeeld thalassemie, nieuwe diagnose Chronische Myeloïde Leukemie, aanwezigheid 
van Plasmodium, aantonen van pseudothrombopenie,…).  
 

3.3 Health outcome:  
Uiteindelijk zal review er ook toe leiden dat de kwaliteit van de patiëntenzorg zal toenemen 

(3,11). Review zal ook de communicatie tussen klinisch bioloog en clinicus doen toenemen 
en de klinisch bioloog een meer integraal deel van het zorgteam maken, wat de kwaliteit van 
de zorg voor de patiënt alleen maar ten goede komt (2). 
 
Indien een snelle diagnose van recidief leukemie gesteld kan worden op basis van een perifeer 
bloedbeeld, is dit alleen maar in het voordeel van de patiënt. Ook kan bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een perifeer bloedbeeld dat suggestief is voor hyposplenisme (de 
aanwezigheid van Howell-Jolly bodies bijvoorbeeld) de behandelend arts verder helpen, 
gezien deze aandoening vaak samengaat met een verhoogde infectieneiging.  
 
Studies waarin er specifiek gekeken werd naar een verschil in health outcome door het al dan 
niet uitvoeren van review, zijn echter nog niet uitgevoerd/gepubliceerd (10). 
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4) Kwaliteitsbewaking:  

In Javidian et al wordt review gedefinieerd als een quality assurance activiteit waarbij een 
patholoog een initiële review door een MLT opnieuw reviewed (2). Het uitvoeren van review 
is dus een uitstekende manier om aan continue kwaliteitsbewaking van de Sysmex te doen 
(8), waardoor de werking van de automatische celteller alleen maar geoptimaliseerd kan 
worden. Ook kan systematisch de kwaliteit van de manier van uitstrijken en de kleuring 
nagegaan worden (2), wat in onze setting van groot belang is aangezien deze volautomatisch 
gebeurt.  
 
Ook is review een uitstekend instrument om de manier van werken en de competentie van de 
MLT’s te evalueren (9, 19). Volgens dit artikel zou het toepassen van review gedurende 1 jaar 
leiden tot een betere opleiding van elke MLT die microscopie doet. Review zal dagelijks 
aanleiding geven tot opleidingsmomenten voor de MLT’s (8).  
 
Review moet daarom ook niet gezien worden als een bestraffende maatregel waarmee de 
MLT op de vingers getikt wordt, maar als een potentieel instrument om continu bij te leren 
(2). J. Cornbleet verwoordt het aldus: “It is much easier to classify 100 individual cells and 
identify a few red cell poikilocytes than to make an educated decision about whether relevant 
findings are present” (12).  
 
Indien men de uitstrijkjes waarop review werd uitgevoerd (voornamelijk de initiële) adequaat 
klasseert en beschikbaar houdt voor opleiding is dit ook zeer goed materiaal voor 
“toekomstige reviewers” (3, 19). 
 
5) Organisatorisch impact 
 

5.1 Impact in het ziekenhuis:  
Onmiddellijke review door een klinisch bioloog kan leiden tot een snellere diagnosestelling 

(8) waardoor de hospitalisatieduur en tijdsbesteding van hulpverleners ingekort wordt (10). 
Bijvoorbeeld het bevestigen van de aanwezigheid van virocyten in het bloedbeeld van een 
jong kind met hoge koorts, doet eerder een virale dan bacteriële problematiek vermoeden, 
waardoor intraveneuze antibiotica of hospitalisatie beëindigd kunnen worden. 
 

5.2 Is microscopisch onderzoek van perifeer bloed opgenomen in (inter)nationale klinische 
richtlijnen of aanbevelingen?  

In onze setting is perifeer bloedonderzoek door een klinisch bioloog deel van de standaard 
oppuntstelling van de meeste hematologische aandoeningen. Het wordt dan wel op een andere 
manier aangevraagd (via de speciale Hematologie bon – nr. 3012) en zal enkel door een 
klinisch bioloog (al dan niet in opleiding) beoordeeld worden, dus niet door de MLT’s. Het 
gaat hier eigenlijk om een parallelle, meer rechtstreekse weg om een morfologisch onderzoek 
aan te vragen.  
Het uitvoeren van een microscopisch onderzoek van een perifeer bloeduitstrijkje komt in zeer 
vele guidelines voor (NCCLS, BCSH, Diagnostisch Kompas,…), maar er werd nergens 
gespecificeerd wie dit onderzoek uit dient te voeren.  
 
 
6 Kosten impact: in en buiten het laboratorium 
 

6.1 Reële productiekost:  
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Een automatische complet (inclusief automatische WBC differentiatie) kost het labo 5.73 
euro (gegevens uit de boordtabellen). Indien deze WBC differentiatie manueel dient te 
gebeuren loopt de kost op tot 8.28 euro (voor een complet met WBC differentiatie). Het 
uitvoeren van een cytologisch onderzoek door een klinisch bioloog betekent in onze setting 
een kost van 27.86 euro, dit betekent wel (om in orde te zijn met het RIZIV, zie ook verder bij 
terugbetaling) dat dit onderzoek een WBC telling van 100 cellen moet bevatten. 
 
Het uitvoeren van review door een klinisch bioloog zal tijd van hem/haar vragen. Deze tijd zal 
hij/zij niet kunnen besteden aan andere taken. Hiermee dient ook rekening gehouden te 
worden bij de berekening van de uiteindelijke kost (2).  
De praktische implementatie van extra review zal weinig extra kosten met zich meebrengen, 
aangezien al het materiaal om review uit te voeren (uitstrijkjes, microscopen, computer,…) 
reeds voorhanden is.  
 

6.2 Terugbetaling:  
De uitvoering (en dus ook de terugbetaling) van een WBC differentiatie houdt momenteel 

geen review door een klinisch bioloog in. Indien review noodzakelijk is op een bepaald staal, 
zal een extra aanvraag gecreëerd moeten worden, waarbij een cytologisch onderzoek door een 
klinisch bioloog wordt aangevraagd. Dit is een manier van werken die ook aanwezig is op 
andere werkposten (bijvoorbeeld hemoglobine elektroforese).  
Dit extra onderzoek dient dan ook aangerekend te worden. Het probleem bij de terugbetaling 
van een cytologisch onderzoek door een klinisch bioloog is het feit dat, om voor terugbetaling 
in aanmerking te komen, er ook effectief een telling van 100 WBC dient te gebeuren. Deze 
telling is niet steeds noodzakelijk bij het uitvoeren van review. De morfologische beoordeling 
van de bloedcellen op zich, zonder telling, geeft in het huidig Belgisch terugbetalingssysteem 
geen aanleiding tot vergoeding of terugbetaling. Indien review in de toekomst toegepast zal 
worden, loont het de moeite deze problematiek met het RIZIV aan te kaarten. 
 

6.3 Winst elders in het ziekenhuis:  
Snellere diagnosestelling op een kost effectieve manier (8): kortere hospitalisatieduur en 

sneller toepassen van gerichte in plaats van empirische therapie (10). Men kan ook de vraag 
omdraaien: wat is de kost om geen review te doen (2)? 
 
 
7 Over/ondergebruik van review perifeer bloed door de klinisch bioloog: 

Momenteel wordt er geen georganiseerd gebruik gemaakt in onze setting van de 
mogelijkheid tot review door een klinisch bioloog.  
Wat overexploitatie betreft, dit is grotendeels afhankelijk van de criteria die zullen ingevoerd 
worden: de criteria voor review dienen zo opgesteld te worden dat enkel die stalen waarbij de 
review door een klinisch bioloog een meerwaarde levert, effectief ook gereviewed zullen 
worden.  
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OPMERKINGEN 
 

Vraag (2): Wie dient de criteria voor review op te stellen?  
 

Het eenvoudigste voor elk klinisch labo zou zijn dat er vanuit de overheid of vanuit een 
gezaghebbende organisatie (zoals de College of American Pathologists of de ISLH) een 
universele lijst van criteria zou opgesteld worden. Dit is echter niet algemeen toepasbaar op 
elk labo, gezien de verschillende patiëntenpopulaties en verschillen in expertise van het  
personeel dat er werkzaam is (9,11). 
De CAP (of de ISLH) kan enkel een exhaustieve lijst opstellen met de klinisch relevante 
afwijkingen binnen een complet en een witte bloedceldifferentiatie en deze lijst kan enkel 
dienen als een aan te raden hulp bij het opstellen van de eigen criteria binnen elk labo.  De 
personen die de criteria opstellen dienen hierbij rekening te houden met de patiëntenpopulatie, 
de wensen van de clinici en de expertise van de MLT’s die de initiële review uitvoeren (8).  
Meest geschikte persoon om de criteria op te stellen is een laboratoriumarts, best een 
hematomorfologist (8). 
 
 
 
Vraag (3): Welke criteria kunnen we opstellen? 
 

De voornaamste reden om een criterium toe te passen is de klinische relevantie van de 
waargenomen afwijking in de complet of witte bloedceldifferentiatie. Dit is de voornaamste 
reden om review te doen bij nieuwe stalen (8), met andere woorden: we willen de 
zeldzaamheden halen uit een overvloed aan betrekkelijk normale stalen (2). Bij follow-up 
stalen is er naast de klinische relevantie, nog een andere, belangrijke reden: een significante 
verandering, weergegeven door het falen van een Delta Check (8).  
Andere, minder belangrijke factoren zijn: de bestudeerde patiëntenpopulatie, input van de 
clinici, opleiding en expertise van de klinisch bioloog, de hoeveelheid werk van de klinisch 
bioloog, de beschikbaarheid van additioneel superviserend personeel, de opleiding en 
expertise van het additioneel superviserend personeel, de opleiding en expertise van het 
personeel dat de initiële review uitvoert (de MLT’s), de hoeveelheid werk van het personeel 
van het hematologie laboratorium, opleidingsmogelijkheden,… (8). 
 
Er zijn slechts weinig beschikbare referenties, zowel in naslagwerken als door middel van een 
Medline zoekstrategie, die een lijst met review criteria voorstellen (9,11). Deze 
literatuurvoorbeelden houden wel nauwelijks rekening met het concept clinical outcome zoals 
we het nu kennen (10). Wij stelden een overzicht op van de voorgestelde criteria, afkomstig 
uit vijf verschillende settings, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de Verenigde Staten (zie 
bijlage 4). Ook vroegen we naar de procedure van andere universitaire centra in binnen- en 
buitenland (UZA, UZ Gent, AZ VUB, UCL StLuc, CHU Caen, Erasmus Rotterdam), naast 
deze van ziekenhuizen met grote, hematologische diensten (Hasselt, Roeselaere). 
 
Review dient dagelijks uitgevoerd te worden, op stalen uit elke shift, maar volgens de 
dringendheid. Gulati et al. (8) stellen een percentage van 8% (tussen 5 en 10%) van de 
dagelijkse stalen voor dat gereviewed dient te worden: 5% dient voor de kwaliteitscontrole 
van celteller en MLT’s (in onze setting ongeveer 8 stalen per dag), 2 tot 5% slechts zijn stalen 
met significante afwijkingen (zowel initiële als follow-up). In onze setting zou dit voor de 
laatste categorie betekenen dat er per dag 5 à 10 stalen gereviewed dienen te worden door de 
klinisch bioloog. 



CAT: Review door de klinisch bioloog                                                                                     Dr. Kristien Van Pelt 

 15

 
Wat zijn de vereisten voor deze criteria? Ze dienen helder en consistent te zijn, Deze criteria 
zijn niet statisch, ze zijn continu onderhevig aan aanpassingen en optimalisatie, volgens de 
noden en de praktische toepassing ervan, zodat een hanteerbaar aantal stalen voor review 
dagelijks beschikbaar is (2). 
 
De criteria die wij hebben nagekeken komen voort uit drie groepen: numerische criteria 
(geproduceerd door de celteller), differentiatiecriteria (afkomstig van de MLT) en 
morfologische criteria (MLT). Aangezien we deze criteria hebben toegepast op een 
proefpopulatie van stalen met aanvraag voor een complet en WBC differentiatie over een 
periode van twee weken, komen enkel deze criteria aan bod die ook daadwerkelijk in de 
populatie werden aangetroffen. Bepaalde morfologische commentaren (zoals megalocyten, 
stomatocyten, ringen van Cabot,…) konden niet nagegaan worden. 
Een overzicht van deze studie werd in bijlage 6 opgenomen. Deze criteria dienen echter nog 
aangepast en verfijnd te worden in functie van het resultaat van harmonisatie van interpretatie 
door de MLT’s, verdere uitdieping van de mogelijkheden van Delta Checks, special patients, 
nieuwe SIS-rules, etc. 
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TO DO 
 
1) Een integraal deel van review is het opstellen en naleven van gestandaardiseerde 

morfologische criteria (2). In onze setting zijn gestandaardiseerde morfologiecriteria reeds 
onderdeel van het werkvoorschrift (zie hoger en bijlage 1), echter deze werkvoorschriften 
voor de twee werkposten verschillen licht. De SOP microscopie (SOP41, PT1) dient nog 
aangepast te worden om standaardisatie van de morfologische beoordeling over de twee 
werkposten te bekomen. 

 
2) Door interne kwaliteitscontrole toe te passen, hebben we ondervonden dat de 

voorschriften van de SOP niet steeds worden nageleefd en er soms problemen zijn met de 
classificatie van cellen en interpretatie van morfologie. Meer opleiding naar de MLT’s toe 
is noodzakelijk aangezien zij de eerste (en belangrijkste) stap zijn en blijven in het review 
proces (18). Deze opleiding van de MLT’s dient in de eerste plaats systematisch te 
gebeuren, bijvoorbeeld onder vorm van lessen, en pas later casusgericht. Als onderwerp 
van deze opleiding dienen voornamelijk de aandachtspunten en bewustmakingen vanuit 
de reeds uitgevoerde studies gebruikt te worden (zie bijlage 3, 5 en 6) naast het leren 
gebruiken en toepassen van de SOP (met gradaties) (20). Reeds vroeger werden 
voorbeelduitstrijkjes voor dit doel bijgehouden, ook is voor elke MLT een digitale 
hematologie-atlas beschikbaar, waar snel een morfologische afwijking kan opgezocht 
worden.  

 
3) Om review op een efficiënte manier te kunnen toepassen is een duidelijk onderscheid 

nodig tussen initiële en follow-up stalen (2) en dit liefst op een automatische manier. Nu 
dient de klinisch bioloog bij review steeds de voorgeschiedenis van de patiënt op te 
vragen om te weten of een patiënt gekend is met een bepaalde aandoening. Sysmex heeft 
een nieuw pakket software ontwikkeld waarmee het aan de patiënt een etiket zou kunnen 
hangen met een morfologisch verslag van een vorig staal: de zogenaamde “special 
patients”. Dit zou een heel aantal stalen nodeloze review besparen. Een manuele 
differentiatie en beoordeling zal nog steeds gebeuren door de MLT’s, maar zij kunnen nu 
als leidraad het vorige review besluit gebruiken. Daarnaast is ook het invoeren van Delta 
Checks even belangrijk om initiële van follow-up stalen te kunnen identificeren (zie 
Gulati (9) voor mogelijke ideeën hierover). Kunnen deze Delta Checks vanuit het LIS 
komen en dan de acties van de celteller helpen sturen? Kan er een soort “expertsysteem” 
ontwikkeld worden, dat op een gesystematiseerde manier beslist welke stalen voor review 
in aanmerking komen? 

 
4) De workload van de MLT’s dient hanteerbaar te blijven; momenteel hebben wij een reeds 

geoptimaliseerde review rate (aantal uitgestreken stalen in functie van het totaal aantal 
aanvragen) van ongeveer 28%. Sommige laboratoria van tertiaire centra strijken slechts 12 
à 15% van hun stalen uit (12), andere tot 50%. Manuele WBC differentiaties dienen in 
onze setting dus op andere manieren beperkt te worden (2DIF48, WBC<1.0, Extended 
differential,…). Opnieuw wordt verwezen naar de CAT van Apr. M. Van Gysel over 
leukocyt differentiaties. De plaats van smear scanning dient opnieuw bekeken te worden, 
zeker indien men weet dat een solitaire immature granulocytenvlag 23.8% van de 
dagelijkse uitstrijkjes uitmaakt (deze vlag komt in combinatie voor bij 50% van de 
dagelijkse uitstrijkjes) en hierdoor telkens de automatische formule vervangen wordt door 
een manuele. De andere vlaggen die in aanmerking zouden komen voor smear scanning 
(voornamelijk RBC en plaatjes geassocieerde vlaggen) maken slechts een klein deel uit 
van de gemaakte uitstrijkjes: ongeveer 5.5% in totaal.   
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5) Kunnen dubbele, simultane aanvragen voor WBC differentiatie (parallelle circuits) 

verhinderd worden door voorrang te geven aan het cytologisch onderzoek? Wel dienen we 
te letten op de TAT voor beenmergen: deze kan soms tot 48h oplopen. Echter vaak kan 
snel onderscheid gemaakt worden tussen beenmergen voor follow-up bij gekende 
patiënten en beenmergen voor nieuwe diagnosen. Bij de laatste categorie patiënten was 
vaak al een perifeer bloedbeeld beschikbaar (al dan niet samen met een cytologisch 
onderzoek).  

 
6) De meeste microscopen die de MLT’s gebruiken op de werkpost celtellers beschikken niet 

over een vergroting van 100x, hierdoor worden kleine afwijkingen moeilijker 
beoordeelbaar. Is het nodig om voor elke microscoop een vergroting van 100x te 
voorzien? 

 
7) De automatische kleuring van de Sysmex is vaak verschillend van de kleuring die semi-

automatisch uitgevoerd wordt (door middel van de Midas Mirastainer). In de literatuur 
vinden we echter een andere mening dan onze ervaring (11). Navraag bij andere 
laboratoria in België die dezelfde celteller en automatische kleuring gebruiken, leert dat 
deze kleuring volgens hen, na een korte proefperiode, even performant is. De klinisch 
biologen in onze setting zijn gewoon te werken met de kleuring van de Midas, terwijl de 
MLT’s met deze van de Sysmex werken. Bij review door een klinisch bioloog dient 
hiermee rekening gehouden te worden: de kwaliteit van de kleuring heeft een grote 
invloed op de microscopische beoordeling van een uitstrijkje (5). De kleuring van de 
Sysmex dient dus verder geoptimaliseerd te worden. 

 
8) In het huidige systeem is het zo dat door smear scanning of review toe te passen, men 

geen recht heeft op terugbetaling, aangezien er meestal geen 100 WBC meer geteld 
worden. Er dient met het RIZIV overlegd te worden of er mogelijkheid is om 
terugbetaling te voorzien voor een morfologische beoordeling zonder telling van WBC. 

 
9) Ook dient bekeken te worden hoe review praktisch gezien in onze setting uitgevoerd zal 

worden. Hoe vaak per dag? Wanneer? Door wie? Volgens welke criteria? Waar zal het 
besluit van review ingevoerd worden: in het SIS of in het LIS? Hoe kan er voor gezorgd 
worden dat men bij review toegang heeft tot het patiëntendossier?  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: SOP-092, Tabel PB2: Bloedcytologie: criteria rode bloedcellen. 
 
 groep  RA groep  RB groep  RC groep  RD groep  RE 

terminologie gradatie           

  zeldzaam   1 - 3 per 1000 
rode 
bloedcellen* 

    

Licht exces 1+ alle rode bloedcellen zijn 
licht afwijkend, of 10 - 40 
rode bloedcellen zijn 
matig/sterk afwijkend per 
1000 rode bloedcellen 

3 - 10 per 1000 
rode bloedcellen

6 - 20 per 1000 rode 
bloedcellen 

1 - 3 per 1000 rode 
bloedcellen 

Matig exces 2+ alle rode bloedcellen zijn 
matig afwijkend, of > 40 - 
125 rode bloedcellen zijn 
sterk afwijkend per 1000 rode 
bloedcellen 

> 10 - 20 per 
1000 rode 
bloedcellen 

> 20 - 40 per 1000 
rode bloedcellen 

> 3 - 7 per 1000 rode 
bloedcellen 

Sterk exces 3+  > 125 rode bloedcellen zijn 
sterk afwijkend per 1000 rode 
bloedcellen 

> 20 per 1000 
rode bloedcellen

> 40 per 1000 rode 
bloedcellen 

> 7 per 1000 rode 
bloedcellen 

aanwezig  

afwijking microcytair 
macrocytair 
hypochromasie 

fragmentocyten 
elliptocyten 
traancellen 
stomatocyten 
bizarre rbc 
polychromasie 

echinocyten  
ovalocyten 
schietschijfcellen 

sikkelcellen 
basofiele stippeling 
Howell-Jolly bodies 
ringen van Cabot 
Pappenheimer bodies 

rouleaux 
vorming 
agglutinatie 
parasieten 
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anulocyten* 
acanthocyten* 
potloodcellen* 
megalocyten* 
sferocyten* 

  

NB: zeldzaam 
enkel van 
toepassing voor 
* 

 



CAT: Review door de klinisch bioloog                                                                                     Dr. Kristien Van Pelt 

 20

Bijlage 2:  Statistische imprecisie volgens Rümke 
 

Statistische imprecisie celdifferentiatie (naar Rümke) 

  Aantal gedifferentiëerde cellen 
  100 200 500 1000 10000 

Resultaat (%) Verwacht resultaat 
0 0 - 3.6 0 - 1.8 0 - 0.7 0 - 0.4 0 - 0.1 
1 0 - 5.4 0.1 - 3.6 0.3 - 2.3 0.5 - 1.8 0.8 - 1.3 
2 0.2 - 7.0 0.6 - 5.0 1.0 - 3.6 1.2 - 3.1 1.7 - 2.3 
3 0.6 - 8.5 1.1 - 6.4 1.7 - 4.9 2.0 - 4.3 2.6 - 3.4 
4 1.1 - 9.9 1.7 - 7.7 2.5 - 6.1 2.9 - 5.4 3.6 - 4.5 
5 1.6 - 11.3 2.4 - 9.0 3.3 - 7.3 3.7 - 6.5 4.5 - 5.5 
6 2.2 - 12.6 3.1 - 10.2 4.1 - 8.5 4.6 - 7.7 5.5 - 6.5 
7 2.9 - 13.9 3.9 - 11.5 4.9 - 9.6 5.5 - 8.8 6.5 - 7.6 
8 3.5 - 15.2 4.6 - 12.7 5.8 - 10.7 6.4 - 9.9 7.4 - 8.6 
9 4.2 - 16.4 5.4 - 13.9 6.6 - 11.9 7.3 - 10.9 8.4 - 9.6 
10 4.9 - 17.6 6.2 - 15.0 7.5 - 13.0 8.2 - 12.0 9.4 - 10.7 
15 8.6 - 23.5 10.4 - 20.7 12.0 - 18.4 12.8 - 17.4 14.3 - 15.8 
20 12.7 - 29.2 14.7 - 26.2 16.6 - 23.8 17.6 - 22.6 19.2 - 20.8 
25 16.9 - 34.7 19.2 - 31.6 21.3 - 29.0 22.3 - 27.8 24.1 - 25.9 
30 21.2 - 40.0 23.7 - 36.9 26.0 - 34.2 27.2 - 32.9 29.1 - 31.0 
35 25.7 - 45.2 28.4 - 42.0 30.8 - 39.4 32.0 - 38.0 34.0 - 36.0 
40 30.3 - 50.3 33.2 - 47.1 35.7 - 44.4 36.9 - 43.1 39.0 - 41.0 
45 35.0 - 55.3 38.0 - 52.2 40.6 - 49.5 41.9 - 48.1 44.0 - 46.0 
50 39.8 - 60.2 42.9 - 57.1 45.5 - 54.5 46.9 - 53.1 49.0- 51.0 
60 49.7 - 69.7 52.9 - 66.8 55.6 - 64.3 56.9 - 63.1 59.0 - 61.0 
70 60.0 - 78.8 63.1 - 76.3 65.8 - 74.0 67.1 - 72.8 69.0 - 70.9 
80 70.8 - 87.3 73.8 - 85.3 76.2 - 83.4 77.4 - 82.4 79.2 - 80.8 
90 82.4 - 95.1 85.0 - 93.8 87.0 - 92.5 88.0 - 91.8 89.3 - 90.6 
100 96.4 - 100 98.2 - 100 99.3 - 100 99.6 - 100 99.9 - 100 

Rümke, C.L.  The statistically expected variability in differential leukocyte 
counting.  In: Koepke, J.A. (ed): Differential Leukocyte Counting. College of 

American Pathologists, Skokie, IL, 1978, p. 39. 
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Bijlage 3: RESULTATEN VAN HET RETROSPECTIEF VERGELIJKEN VAN 
PROTOCOLS KLINISCH BIOLOOG EN MEDISCH LABORATORIUM TECHNOLOOG 
GEDURENDE DE MAANDEN NOVEMBER EN DECEMBER 2004. 
 
Principe: 
We hebben nagekeken wat de verschillen in morfologische beoordeling en differentiatie van 
cellen zijn indien hetzelfde uitstrijkje bekeken wordt door een klinisch bioloog (KB) en een 
medisch laboratorium technoloog (MLT). Om bias te voorkomen, werd geen prospectieve 
studie ondernomen.  
 
Perifeer bloed van patiënten werd geselecteerd op basis van een aanvraag voor cytologische 
beoordeling perifeer bloed en beenmerg gedurende de maanden november en december 2004.  
Indien de patiënt op dezelfde dag een complet met WBC differentiatie had, die gevlagd werd 
door de Sysmex (en dus onafhankelijk van de KB bekeken en gevalideerd werd door een 
MLT), werden de rapporten uitgezocht en de morfologische commentaren van beiden 
vergeleken. Op deze manier werden perifeer bloed uitstrijkjes van 655 patiënten nagekeken. 
Er waren in totaal 352 discrepanties: 125 myeloïde reeks, 212 erythoïde reeks en 15 
bloedplaatjes. 
 
Probleemgebieden myeloïde reeks: 

1. Lymfoomcellen: werd 15 maal niet vermeld door de MLT. Het ging hier voornamelijk 
om lymfoomcellen van patiënten met CLL, zeldzaam een MCL of PLL. Als 
morfologisch commentaar volgde: gelyseerde WBC, atypische lymfocyt of geen morf. 
Comm. 

 
2. Lymfocyten: wanneer atypisch en wanneer geactiveerd? De termen worden door 

elkaar gebruikt, vaak niet vermeld (11 maal) of niet correct gerapporteerd (2 maal).   
 
3. Plasmocyten: 4 maal niet vermeld door de MLT, benoemd als atypische lymfocyt of 

zelfs als blast (1 maal). 
 

4. Blasten: Problemen traden op op twee manieren: ofwel werden blasten gemist (hieraan 
toe te voegen is wel dat het handelde over lage percentages, waarbij enkel bij 
screening blasten door de KB werden opgemerkt), ofwel (frequenter) werden andere 
cellen als blast benoemd (telkens zonder contact name met de KB). Twee maal ging 
het hier om geactiveerde lymfocyten, één maal om dezelfde plasmocyten als in 2.  

 
5. Dysplasie: Werd zelden gerapporteerd door de MLT: slechts één maal werd 

hypogranulatie vermeld. 14 maal werd dit gemist en één maal werd een percentage 
myelocyten gerapporteerd dat door de Sysmex of KB niet kon bevestigd worden, maar 
waarbij wel Pelgervormen aanwezig waren. Vaak werd hypersegmentatie vermeldt (in 
plaats van kernclumping of bizarre kernvormen). 

 
6. Toxische korreling: 55 maal niet vermeld door de MLT, 1 maal gerapporteerd bij een 

CML, terwijl de KB dit niet vermeldt. Eén maal vermeld door de MLT, terwijl de KB 
juist hypogranulatie vermeldt. 

 
7. Basofilie: 2 maal werd een basofilie niet geteld door de MLT (rapportage door KB van 

4% en 5% basofielen). 
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Probleemgebieden erythroïde reeks: 
1. Geen morfologische beoordeling van de rode reeks, terwijl de KB anisopoikilocytose 

vermeldt: 42 maal. 
 
2. Hypochromasie: wordt 8 maal door de MLT gerapporteerd, terwijl het MCH normaal 

is en de KB dit niet vermeldt. Zes maal vermeldt de KB polychromasie en de MLT 
hypochromasie. Ook werd hypochromie bij de MLT 2 maal vervangen door 
microcytose bij de KB. Ook kwantitatief zijn er verschillen. 

 
3. Polychromasie: wordt in tegenstelling tot hypochromasie ondergerapporteerd (37 maal 

niet vermeld). 
 

4. Microcytose: aantal malen gerapporteerd met normaal MCV. Eén maal terwijl de KB 
macrocyten vermeldt. Vaak wordt naast microcyten ook anisocytose vermeld (is dit 
wel nodig?) Ook wordt niet altijd de aanwezigheid van sferocyten herkend, vaak 
worden deze benoemd als microcyten. Ook kwantitatief zijn er verschillen. 

 
5. Anisocytose: vaak niet vermeld (20 maal).  

 
6. Poikilocytose: Een term die frequent gebruikt wordt door de MLT (3 maal zonder dat 

de KB dit vermeldt) en dan als verzamelterm. Anderzijds is er ook uitgesproken 
poikilocytose, maar wordt deze niet gerapporteerd ( 23 maal). Een ander probleem is 
dat enkele malen sferocyten gerapporteerd werden in afwezigheid ervan.  

 
7. Fragmentocyten: 12 maal werden fragmentocytenexcessen gemist (dit varieerde van 

licht tot zeer sterk). Twee patiënten met een sterk exces werden nooit gerapporteerd. 
 
8. Pappenheimerbodies (2 maal niet vermeld) en Howell-Jolly bodies (1 maal te veel 

vermeld). Basofiele stippeling werd 6 maal niet vermeld. 
 

9. Erythroblasten: 5 maal niet vermeld (enkel bij screening waargenomen door KB), 1 
maal sterk dysplastische erythroblasten, maar vermelding: geen morf. Comm. 1 maal 
vermeldt de MLT 1% normoblasten, maar de KB schrijft: normaal perifeer bloed. 

 
10. Rouleaux vorming: 7 maal niet vermeld. 

 
11. Agglutinatie: 2 maal niet vermeld. 

 
 
Probleemgebieden bloedplaatjes: 

1. Aggregaten: 7 maal niet vermeld door de MLT. 
 
2. Macrobloedplaatjes waardoor vals lage aantallen: 6 maal niet vermeld. Eén maal 

vermeld, echter 1+, terwijl de KB er 3+ van maakt.  
 

3. Thrombocytenaantal: 1 maal werd 3- onnodig vermeld (enkel bevestiging van de 
gerapporteerde waarde). 
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Bijlage  4: Overzicht gebruikte criteria uit de literatuur 
 
Criteria smear review door de klinisch bioloog    

    
    
 1. Laboratory of 

Clinical Hematology, 
New York Hospital 

2. Jefferson University Hospital, 
Philadelphia 

3. University 
Hospitals of 
Cleveland 

4. The John Hopkins 
Hospital, Baltimore 

5. CAP 

 Eerste maal Follow-up    
Hb (g/dl) volw niet < 6 of > 18 niet  < 6,5 of > 21,5 niet niet 
Hct (%) volw niet   < 20 of > 65 niet niet 
MCV (fl) volw niet < 75 of > 105 niet  < 75 of > 105 niet Opvallend 

verhoogd/verlaagd 
MCHC (g/dl) niet > 35 niet  < 30 of > 38 niet niet 

RDW niet niet niet niet niet Gestegen bij een 
ambulante patient 

RBC aantal (10**12/L) volw niet niet niet < 2 of > 6,5 niet niet 
WBC aantal (10**9/L) > 30  > 30  niet < 1 of > 35 niet niet 

Absoluut aantal segm en staaf 
(10**9/L) 

niet niet niet < 1,0 niet niet 

Neutrofielen: relatief aantal 
volw 

< 35% niet niet niet niet niet 

Neutrofielen: relatief aantal kind < 20% niet niet niet niet niet 

Lymfocyten: relatief aantal volw > 60% niet niet niet niet niet 

Lymfocyten: relatief aantal kind > 80% niet niet niet niet niet 

Lymfocyten: absoluut aantal 
(10**9/L) 

niet > 4,0 niet > 10,0 bij volw niet Lymfocytosis 

NRBC aantal volw > 2/100 WBC > 2/100 WBC niet > 5/100 WBC niet aanwezig 
NRBC aantal kind > 9/100 WBC niet niet > 50/100 WBC (n) niet aanwezig 

Staven: relatief aantal > 20% niet niet niet niet niet 
Myelocyten: relatief aantal > 2% > 5% > 5% > 6% niet niet 
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Metamyelocyten: relatief aantal > 3% > 10% > 10% > 8% niet niet 

Pro/blast Aanwezig of 
vermoeden van 

niet niet niet niet niet 

Promyelocyten: relatief aantal niet > 3% > 3% > 2% niet niet 
Blasten: relatief aantal  niet Altijd Altijd > 2% Aanwezig Aanwezig 

Monocyten: relatief aantal > 20% niet niet niet niet niet 
Monocyten: absoluut aantal 

(10**9/L) 
niet > 2,0 niet niet niet niet 

Monocytoïde vormen Aanwezig of 
vermoeden van  

niet niet niet niet niet 

Eosinofielen: relatief aantal > 20% niet niet niet niet niet 
Eosinofielen: absoluut aantal 

(10**9/L) 
niet > 1,0 niet niet niet niet 

Basofielen: relatief aantal > 5% > 4% > 4% > 3% niet niet 
Lymfocyten morfologie Elke abnormale en > 

10% atypische 
Atypische > 10% Atypische > 

10% 
Atypische > 20% Abnormale 

lymfocyten 
Abnormale 
lymfocyten 

Hairy cells niet niet niet Aanwezig niet niet 
Plasmacytoïde vormen Aanwezig of 

vermoeden van 
niet niet > 3% niet niet 

Andere cellen niet Altijd Altijd niet Young unidentified 
cell 

Volgens criteria, bv. 
IG 

WBC: abnormale morfologie niet Significant (zie 
verder) 

niet Vanaf 2+ niet zie verder 

RBC: abnormale morfologie > matig (2+) Significant (zie 
verder) 

niet Ovalocyten 3+, alle 
andere vanaf 2+ 

niet zie verder 

Plaatjes morfologie > licht afwijkend (1+) Significant niet niet niet Macrovormen 

Plaatjes aantal (10**9/L) volw niet < 50 of > 999 niet < 20 of > 900 niet niet 
Plaatjes aantal (10**9/L) kind niet < 50 of > 999 niet < 100 of > 900 (n) niet niet 

Aanwezigheid van organismen niet Altijd Altijd Altijd niet Klinisch vermoeden 
Pancytopenie of opvallende 

cytopenie 
niet niet niet niet niet aanwezig 
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Stanford laboratories: policy for Red cell morfologic evaluation 
 

1. Hemolytische 
anemie  

> 50/1000 RBC polychromatofiele RBC 

 Microangiopathische 
hemolyse 

 >= 10/1000 RBC fragmentocyten naast de 
aanwezigheid van eender hoeveel sferocyten 

 Hemolyse geïnduceerd 
door oxidatieve medicatie 

 >= 20/1000 RBC bite cells naast de 
aanwezigheid van eender hoeveel sferocyten 

 Auto-immuun hemolyse  >= 50/1000 RBC sferocyten, met uitzondering 
van neonati en hyposplenische toestand 

 

2. Hereditaire anemie   
 Hemoglobinopathie aanwezigheid van sikkelcellen of Hb C kristallen 

 RBC membraan defecten > 100/1000 RBC sferocyten, stomatocyten of 
elliptocyten 

 RBC enzyme deficiënties >= 50/1000 RBC sferocyten, met uitzondering 
van neonati en hyposplenische toestand, of >= 
20/1000 RBC bite cells. 

 

3. MDS MCV >= 110 fl, dysplastische NRBC, hypochrome macrocyten 
4. Myeloma >= Rouleauxvorming 3+ 
5. Ernstige 
ijzerdeficiëntie 

Matige tot uitgesproken hypochromie 

6. Intoxicatie met 
zware metalen 

Microcytose met >= 10/1000 RBC met grove basofiele stippeling 

7. Beenmergfibrose >= 50/1000 RBC traandruppelcellen 
8. Hb <= 7 g/dl Ernstige anemie, mogelijks van onbekende oorsprong 

   
   
 
 
 
 

Gestandaardiseerde 
formules: 

1. RBC appear normal 

 2. Marked poikilocytosis or 
polychromatofilia is not 

present 

 3. No significant change 
from previously reported 

RBC morphology 

 4. RBC morphology 
consistent with hyposplenic 
state 

Howell-Jolly bodies, 5 - 10 % target cells, 
acanthocyten, sferocyten, en Pappenheimer 
bodies. Ook mag er een enkele fragmentocyt (tot 
10/1000 RBC) zijn. Indien de aantallen 
afwijkende cellen >10%, mag dit niet gebruikt 
worden. 
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Verdere specificatie van de term uit (1): significante morfologische 
afwijkingen 

 

RBC WBC PLT 
Anisocytosis vanaf 3+ Döhle bodies vanaf 3+ Macrobloedplaatjes vanaf 

2+ 
Poikilocytosis vanaf 3+  
Hypochromie vanaf 3+ Hyposegmentatie vanaf 2+ Satellitosis  vanaf 

1+ 
Polychromasie vanaf 3+  
Basofiele 
stippeling 

vanaf 3+ Hypersegmentatie vanaf 1+  

Elliptocyten vanaf 3+  
Stomatocyten vanaf 3+ Hypogranulatie vanaf 

aanwezig 
 

  Auer staven vanaf 
aanwezig 

 

Microcyten vanaf 2+  
Macrocyten vanaf 2+  
Target cells vanaf 2+  
Rouleauxvorming vanaf 2+  

   
Traancellen vanaf 1+  
Fragmentocyten vanaf 1+  
Sferocyten vanaf 1+  
Acanthocyten vanaf 1+  

   
Sikkelcellen vanaf 

aanwezig 
 

Howell Jolly 
bodies 

vanaf 
aanwezig 

 

Pappenheimer 
bodies 

vanaf 
aanwezig 

 

Agglutinatie vanaf 
aanwezig 

 

   
   

Verdere specificatie bij (5)  
WBC morfologie Pelger-Huet anomalie, Auer staven, Chediak-Higashi syndroom, HIV of andere 

systemische infectie, May-Hegglin anomalie 
RBC morfologie Rouleaux, fragmentocyten, sferocyten, traancellen, Hb C inclusies of Howell-Jolly 

bodies 
BPL Gray platelet syndrome  
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Bijlage 5: Bewustmaking MLT’s: 
 
Samenvatting: 
1. Indien er talrijke gelyseerde cellen aanwezig zijn van lymfatische origine, pas dan op 

voor een Non-Hodgkin Lymfoom (NHL), zeker indien de patiënt ouder is dan 16 jaar, 
en er een absolute en relatieve lymfocytose is. 

2. Hypogranulatie: pas op de kleuring, indien het cytoplasma roze gekleurd is, en er bij 
een vergroting van 100x wel granulatie te zien is -> geen hypogranulatie. 

3. Hypersegmentatie: enkel indien er meer dan 5 lobben per segment aanwezig zijn bij 
meer dan 20% van de segmenten. 

4. Geactiveerde lymfocyten: pas op bij een kind en differentieer van de grotere, normale 
lymfocyt. 

5. Atypische lymfocyten: differentieer van de grotere, normale lymfocyt. 
6. Onrijp cytoplasma: wat betekent deze term? Basofiel cytoplasma? 
7. Basofiele korreling RBC: enkele indien 3+ aanwezig, is review nodig, is moeilijk te 

beoordelen (kleuring), pas op met kleurpartikels. 
8. Onderscheid acanthocyten en echinocyten 
9. Neonati en macrocyten = normaal 
10. Traancellen: pas op met uitstrijkingsartefacten 
11. Rouleaux: pas op met uitstrijkingsartefacten 
12. Fragmentocyten: is normaal onder de 3 fragmentocyten per veld van 1000 RBC 
13. Agglutinatie: pas op met uitstrijkingsartefacten 
14. Aniso/poikilo: niet meer vermelden bij commentaar, beter specifieker 
15. Polychromasie: pas op bij een neonaat en bij een reticulocytose 
16. Howell-Jolly bodies: pas op met een bloedplaatje dat op een RBC ligt! Onderscheid 

met Pappenheimerbodies? 
17. Thrombocytenaggregaten: enkel vermelden als er zeer grote aggregaten zijn, waardoor 

de telling door de Sysmex vals verlaagd kan zijn. In afwezigheid van thrombopenie, is 
de vermelding van aggregaten minder klinisch significant. 

18. Macrothrombocyten: enkel wanneer er veel meer grote dan kleine bloedplaatjes 
aanwezig zijn, zal beïnvloeding van de telling verwacht worden (kijk naar de 
aanwezigheid van thrombopenie en ook naar het bloedplaatjeshistogram). Een 
percentage van 10% macrothrombocyten is normaal. 
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Bijlage 6: Verdere criteria ter overweging 
 
1. Numerische criteria: 

 
Mean Corpuscular Volume (MCV) < 72fL 
Wat willen we niet missen? Patiënten met vermoeden van een thalassemie of andere 
hemoglobinopathie die bijvoorbeeld op niet-hematologische eenheden opgenomen zijn of 
ambulant gezien worden. Een daling van het MCV op zich is in onze setting niet voldoende 
om aanleiding te geven tot het maken van een uitstrijkje (zie validatiecriteria Sysmex). Met 
andere woorden: het lage MCV behoeft geen verdere technische validatie, tenzij het daalt 
onder de 50fL, wat eerder beschouwd wordt als een signaal voor analyse van dierlijk bloed of 
voor een technisch probleem, dan dat er een klinisch probleem zou zijn. 
 
De grens werd lager genomen dan de meeste artikels voorstellen (MCV<72fL, ongeacht de 
leeftijd van de patiënt, aangezien er bij kinderen een relatieve toename van het MCV optreedt, 
zie referentiecriteria), maar nog hoger dan Gulati et al. voorstelt (MCV<70fL). Toepassen 
van dit criterium zou aanleiding geven tot het reviewen van 24 uitstrijkjes gedurende de twee 
geobserveerde weken. Een duidelijke diagnose op basis van de morfologische afwijkingen 
kon niet gegeven worden, vaak is er een differentieel diagnose tussen ijzerdeficiëntie 
(aanwezigheid van potloodcellen, uitgesproken hypochromie en microcytose) en thalassemie 
(microcytose, targetcellen,…), en kan men aanraden ijzerparameters en/of hemoglobine-
elektroforese aan te vragen. 
 
Aangezien een sterke daling van het MCV niet volstaat om aanleiding te geven tot het 
automatisch maken van een uitstrijkje, werd nagegaan hoe het MCV zich gedraagt in de ganse 
populatie patiënten met completaanvragen. In de eerste week zou toepassen van een extra 
vlag met criterium MCV<72fL slechts 10 extra uitstrijkjes betekend hebben, in de tweede 
week opnieuw 10 extra uitstrijkjes (maar andere patiënten). Op te merken hierbij valt dat de 
meeste van deze patiënten gezien werden op niet-hematologische eenheden. 
 
 
MCV>110fL 
Wat willen we niet missen? Voornamelijk uitgesproken vitaminedeficiënties en ethylische 
levercirrose (alhoewel chronisch ethylgebruik initieel slechts een lichte toename van het 
MCV tot maximaal 110fL geeft). Ideaal zouden we ook macrocytose in het kader van een 
Myelodysplastisch Syndroom (MDS) niet willen missen, maar aangezien dit meestal slechts 
een geringe stijging van het MCV tot gevolg heeft en het verlagen van de grens tot 105 fL een 
enorme toename aan stalen zou betekenen, zouden we willen opteren om voor het oppikken 
van een MDS eerder de morfologische criteria vanuit de witte reeks te hanteren (voornamelijk 
hypogranulatie, maar ook Pelger-Huetvormen en kernclumping). Ook vonden we in de 
literatuur terug dat een tertiair centrum zijn criteria aanpaste van een MCV>105fL naar 
MCV>110fL omwille van de grote toevloed van stalen met onvoldoende klinische 
meerwaarde van review (8). 
 
Aangezien het MCV varieert met de leeftijd, zou volgend algoritme gebruikt kunnen worden: 
review wordt uitgevoerd op volgende stalen: 

- neonatus (<28 dagen): MCV>130fL 
- 1 tot 3 maanden: MCV>130fL 
- 3 – 6 maanden: MCV>120fL 
- Vanaf een leeftijd van 6 maanden: MCV>110fL. 
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Indien men rekening houdt met de leeftijd van de patiënt, kunnen de meeste stalen met een 
MCV>110fL geschrapt worden voor review. Er blijven dan nog 26 uitstrijkjes per 2 weken 
over die gereviewed dienen te worden. Deze patiënten vertonen een brede waaier aan 
pathologie. De meeste stalen hebben een macrocytose ten gevolge van medicatie/therapie, 
aangezien deze mensen gekend zijn met een hematologische aandoening (Chronische 
Lymfatische Leukemie, Non-Hodgkin Lymfoom, Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie, 
Morbus Kahler,…). In principe kunnen we dus zeggen dat deze macrocytose “verwacht” en 
dus ook getolereerd wordt.  
Bij vier patiënten kan de diagnose van MDS gesuggereerd worden, mede door dysplastische 
veranderingen in de myeloïde reeks (allen gekende patiënten). Drie stalen zijn suggestief voor 
een vitamine B12 of foliumzuurdeficiëntie. Enkele stalen tonen een reticulocytose, waarbij 1 
patiënt met een Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA). Eén staal was een oud staal met 
talrijke gelyseerde WBC en dus vermoedelijk een artefactuele MCV toename. 
 
Indien men gaat kijken in de ganse patiëntenpopulatie, zou toepassen van het automatisch 
uitstrijken van een staal met een MCV>110fL aanleiding geven tot 53 extra uitstrijkjes, 
verspreid over de bestudeerde twee weken, wat natuurlijk minder aantrekkelijk is. Men kan 
zich dan ook de vraag stellen of het wel relevant is om al deze stalen aan review te 
onderwerpen: de meeste van deze patiënten hebben een gekende hematologische aandoening 
waarbij de macrocytose niet onverwacht is.  
 
Wij zouden dan ook kunnen voorstellen enkel de patiënten van niet-hematologische 
afdelingen met een MCV>110fL aan review te onderwerpen. Indien men dit zou toepassen op 
de patiëntenpopulatie van de bestudeerde 2 weken komt men aan een totaal aantal stalen voor 
review van 52 per 2 weken (11 uitgestreken, 41 niet uitgestreken). Op dat moment gaan we 
natuurlijk over van een technische validatie wat betreft de resultaten die de Sysmex genereert 
naar een klinische validatie: we weten dat de resultaten van deze 41 patiënten juist zijn, maar 
we zoeken er ook onmiddellijk een verklaring voor. Natuurlijk zullen er in deze 
patiëntengroep een heel aantal patiënten zijn waarvoor de behandelende geneesheer reeds een 
verklaring voor de macrocytose heeft (ethylisme, medicatie, gekende MDS, enzovoort), en 
doen we eigenlijk nutteloos werk.  
 
Het invoeren van een Delta Check kan in deze grote groep van patiënten met een belangrijke 
macrocytose die stalen eruit filteren die een nieuwe, nog niet gekende macrocytose hebben en 
review beperken tot deze laatste groep. Ook zal de aanwezigheid andere morfologische 
afwijkingen zoals hypersegmentatie leiden tot review door een klinisch bioloog en een 
diagnose van vitamine B12 of foliumzuurdeficiëntie plausibeler maken, maar dan moet het 
staal allereerst al uitgestreken worden. 
 
Mean Corpuscular Hemoglobin Content > 37g/dL 
De reden om dit criterium toe te passen, is geen sferocytose (congenitaal of AIHA) of RBC 
agglutinatie te missen. 
De waarde van 37g/dL is gebaseerd op de richtlijnen van de ISLH (1): MCHC >= 2 eenheden 
boven het bovenste limiet van de referentiewaarden (in onze setting, voor een volwassene 
35g/dL, hoger voor een neonaat). 
 
Bij de patiënten met uitgestreken stalen waren er slechts 3 stalen per week met een 
MCHC>37 indien men de neonati buiten beschouwing laat. Bij geen van deze stalen was 
sferocytose of RBC agglutinatie aanwezig. Een snelle screening van het preparaat laat toe 
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sferocytose of agglutinatie te detecteren, dus er wordt geen belangrijke tijdsbesteding van de 
klinisch bioloog gevraagd om deze stalen te reviewen. 
Indien men in de ganse patiëntenpopulatie gaat kijken, komt men, bij toepassen van het 
criterium van MCHC>37g/dL, op 7 extra uitgestreken stalen over 2 weken (de neonati buiten 
beschouwing gelaten).  
 
WBC > 30 10**9/L 
WBC > 30 10**9/L is opnieuw geen parameter op zich om een uitstrijkje te bekomen (zie 
validatiecriteria Sysmex). Een hyperleukocytose wordt doorgebeld vanaf een waarde van 60 
10**9/L. Dit maken van een uitstrijkje bij een waarde voor een WBC aantal boven de 30 
10**9/L wordt wel aangeraden door de ISLH (1), maar enkel bij een eerste maal of indien er 
een Delta Check fail is opgetreden, twee omstandigheden dit wij momenteel niet kunnen 
identificeren. 
 
Indien men elk staal met een leukocytose van 30 10**9/L zou uitstrijken, zou dat in onze 
setting gedurende de  twee geobserveerde weken geen toename van het aantal uitstrijkjes 
betekend hebben. De enige stalen waarbij aan het criterium WBC > 30 10**9/L voldaan was 
en waarbij geen uitstrijkje gemaakt werd (10 stalen over een periode van 2 weken),  waren 
stalen zonder aangevraagde WBC differentiatie. In alle andere gevallen was er wel een 
uitstrijkje gemaakt, meestal op basis van instrumentele vlaggen (immature granulocyten, 
abnormale lymfocyten, DIFF%).   
 
Als men dan de patiëntengroep bekijkt bij wie uitstrijkjes gemaakt werden, blijkt dat het hier 
hoofdzakelijk gaat over patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie, patiënten onder 
groeifactoren die voorbereid worden voor een stamceldonatie, en een enkele maal om een 
Acute Myeloïde Leukemie of een Chronische Myeloïde Leukemie. In principe allemaal stalen 
die voldoen aan de differentiatie of morfologische criteria voor review. Slechts enkele 
patiënten (4 over 2 weken, gehospitaliseerd op intensieve zorgen), hadden een geleidelijk 
oplopende leukocytose, die dus niet door een Delta Check zou geraken. 
 
Hemoglobine (Hb) < 6 en Hb > 18g/dL 
Deze criteria werden voorgesteld om te leiden tot review indien ze voorkomen bij een nieuwe 
patiënt. In onze setting komen deze extreme waarden hoofdzakelijk voor bij patiënten op 
hemato-oncologische eenheden.  
Wat de lage waarden voor Hemoglobine (Hb) betreft, gaat het in de eerste plaats om collecties 
van aferese (10 stalen in de twee bestudeerde weken), in de tweede plaats om gestolde stalen 
(3 stalen per 2 weken) en pas in de derde plaats om reële anemieën. Indien men in deze laatste 
groep rekening zou houden met Delta Check, zou blijken dat het bij de meesten om een 
“verwacht” laag Hb gaat (8/10 patiënten met een reële anemie op twee weken, allen vanuit 
hemato-oncologische afdelingen).  
Slechts bij 2 patiënten ging het om een onverwacht laag hemoglobine, dit werd dan ook 
onmiddellijk doorgebeld naar de afdeling door de verantwoordelijke MLT. Bij deze 2 
patiënten werd geen cytologisch onderzoek aangevraagd.   
De eerste patiënte was afkomstig van spoedgevallen (bloedverlies?), bij de tweede patiënte 
ging het vermoedelijk om een diepe, microcytaire anemie op basis van ijzerdeficiëntie (E459). 
Deze tweede patiënte had een sterk gedaald MCV (60fL), wat op zich voldoende was om 
aanleiding te geven tot review (er werd echter geen uitstrijkje gemaakt aangezien dit resultaat 
niet technisch gevalideerd dient te worden). Bij beide patiënten toonde een controle 
bloedname na enkele uren reeds een toename van het Hb. 
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Een andere zaak is de situatie van een hoog Hb (>18 g/dl). Aangezien het bij neonati normaal 
is om een Hb te hebben tussen de 20 en 22.5 g/dl (zie referentiewaarden), dient vooreerst 
rekening gehouden worden met de leeftijd van de patiënt: van de 38 stalen met een Hb>18 
waren er 26 afkomstig van neonati. Een tweede probleem is de situatie van deshydratatie met 
secundaire polycythemie. Dit zal in de meerderheid van de gevallen de erythrocytose 
verklaren en zal klinisch reeds verwacht zijn.  
Bij verdenking op polycythemia vera is het vermoedelijk ook beter rechtstreeks een 
cytologisch onderzoek op perifeer bloed en/of beenmerg aan te vragen, aangezien voor het 
stellen van deze diagnose toch een breder arsenaal van onderzoeken noodzakelijk is. Er 
blijven dus 12 stalen over (op twee weken). Aan deze hoge waarden voor Hb zijn geen 
doorbelwaarden verbonden.  
 
Bloedplaatjes (Bpl) <20, <50 of >999 10**9/L 
Diepe thrombopenie met waarden onder de 20 10**9/L is een analyseresultaat dat 
onmiddellijk doorgebeld wordt naar de afdeling, tenzij dit E411, 612, 616, 630 of 467 is. Een 
diepe thrombopenie op zich is onvoldoende om uitgestreken te worden (validatiecriteria 
Sysmex, geen technische validatie noodzakelijk), dit zouden trouwens zeer veel stalen per 
week bedragen: voor het criterium Bpl<20 zou dit 106 uitstrijkjes bedragen, voor het 
criterium Bpl<50 is dit 380 uitstrijkjes. Enkel indien de automatische celteller 
bloedplaatjesaggregaten afvlagt, zal het staal steeds (onafhankelijk van de afdeling) 
uitgestreken worden en manueel beoordeeld op aggregaten. 
 
Het voorkomen van thrombopenie is sterk gerelateerd aan de klinische context: bij sommige 
patiënten wordt het verwacht (en getolereerd), bij anderen is dit een nieuw gegeven.  
In plaats van in de plaats van de clinicus te beslissen welke stalen al dan niet dienen 
nagekeken te worden op thrombocytenaggregaten, is het momenteel de manier van werken in 
onze setting om deze beslissing over te laten aan de behandelend geneesheer. Indien we Delta 
Checks zouden toepassen, zouden we zelf deze stalen eruit kunnen halen en enkel de nieuwe, 
onverwachte thrombopenieën kunnen reviewen.  
 
Wat wel in het laboratorium wordt nagegaan bij een diepe thrombopenie is de aanwezigheid 
van een klonter in de tube. Indien dit het geval is, worden de resultaten geschrapt en 
vervangen door: staal gestold. Indien dit niet het geval is, worden de histogrammen van RBC 
en bloedplaatjes beoordeeld op de aanwezigheid van bloedplaatjesaggregaten. Indien er geen 
vermoeden is van aggregaten, wordt  een optische plaatjestelling uitgevoerd en deze waarde 
wordt doorgegeven. Deze procedure geldt enkel voor stalen van patiënten die niet opgenomen 
zijn op E411, 612, 616, 630 of 467.  
 
We vinden ongeveer dezelfde situatie terug bij een thrombocytose. Deze kan reactief of 
primair zijn, een onderscheid dat voornamelijk gemaakt wordt op basis van de presentatie en 
voorgeschiedenis van de patiënt. Bij het vermoeden van essentiële thrombocytose, is het dus 
beter onmiddellijk een cytologisch onderzoek aan te vragen, gezien het hier om het stellen van 
een diagnose gaat, die, net zoals bij Polycythemia Vera, dient te voldoen aan bepaalde 
criteria, waarbij perifeer bloedafwijkingen niet doorslaggevend zijn. 
Wat bij een onverwacht hoog thrombocytenaantal door de Sysmex gesignaleerd kan worden 
is het feit dat er interferentie is opgetreden tussen de bloedplaatjes- en de erythrocytentelling 
waardoor er een vals verhoogd bloedplaatjesaantal werd bekomen. Dit kan beoordeeld 
worden door de histogrammen van RBC en bloedplaatjes te vergelijken. Indien er te veel 
overlap is, zal er automatisch een uitstrijkje worden gemaakt om te beoordelen of er 
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sferocyten, fragmentocyten of macrothrombocyten aanwezig zijn. Op deze manier wordt het 
resultaat dat door de celteller gegenereerd wordt, microscopisch geverifieerd.  
 

 
2. Differentiatiecriteria: 

 
Blasten aanwezig 
Dit is een criterium dat door de MLT gegenereerd wordt, na het bekijken van een perifeer 
bloeduitstrijkje dat door de celteller gemaakt is omdat er een instrumentele vlag is opgetreden 
(Blast?). Dit criterium is klinisch zeer waardevol en de term blast dient niet licht gebruikt te 
worden: bij twijfel over de juiste morfologische omschrijving van de cel dient hulp 
ingeroepen te worden of eventueel de term “blastaire cel” of “young unidentified cell” 
gebruikt te worden.  
Vanuit het retrospectief vergelijken van complementaire protocols is gebleken dat er door de 
MLT’s geen blasten gemist worden (tenzij bij lage aantallen, bij screening opgemerkt in een 
volledige linksverschuiving waarbij ook promyelocyten aanwezig waren), maar dat er eerder 
andere cellen als blast benoemd worden. Aangezien dit het geval is zou het ideaal zijn dat bij 
elk staal waarbij de MLT 1% blasten telt (of vanaf er blasten waargenomen worden) er review 
zal gebeuren. Dit geldt ook voor gekende hematologische patiënten, aangezien occasioneel de 
aan- of afwezigheid van perifere blasten de therapie kan beïnvloeden. Het nakijken op blasten 
kan relatief snel gebeuren en neemt, zeker bij manifeste aanwezigheid, niet veel tijd in beslag. 
Tegelijk kan ook een eerste idee gevormd worden over de origine van de blasten op basis van 
hun morfologische eigenschappen en kan contact opgenomen worden met de behandelend 
geneesheer indien dit de eerste maal is dat een bepaalde patiënt perifeer blasten heeft. 
 
Wanneer men dit criterium toepast op de bestudeerde populatie (uitgestreken stalen gedurende 
2 weken) blijven er 57 patiënten over waarop review zou moeten gebeuren. Al deze 
uitstrijkjes werden nagekeken op de aanwezigheid van blasten: bij 12 patiënten bleken er op 
het ogenblik van het gemaakte uitstrijkje geen blasten aanwezig te zijn, alhoewel wel vermeld 
door de MLT. Bij nazicht bleek het waarschijnlijk te gaan om lymfocyten/lymfoomcellen (8 
maal),  monocyten (3 maal) of ongekende cellen (1 maal). 
Het is vaak reeds duidelijk uit de formule dat de aanwezigheid van blasten niet kadert in een 
volledige linksverschuiving (hiatus leucemicus) en dat er dus speciale aandacht aan dient 
besteed te worden om een cel niet als blast te benoemen als die er geen is.  
 
Young, unidentified Cell 
Een term die door sommige laboratoria gebruikt wordt om een populatie cellen te 
omschrijven met een morfologisch immatuur voorkomen, maar zonder typische kenmerken 
van een blast (20). In sommige gevallen worden, na review door een klinisch bioloog, de 
cellen in een andere categorie geplaatst, bijvoorbeeld lymfocyten of plasmacellen, in andere 
gevallen dienen aanvullende onderzoeken te gebeuren (immuunfenotypering) om eenduidig 
vast te stellen wat de origine van deze cellen is.  
In onze setting wordt gebruikt gemaakt van de term “Atypische cel”. Het tellen van deze 
cellen dient steeds tot review te leiden (ook bij follow-up stalen). 
 
Aanwezigheid van promyelocyten 
Een voorgesteld criterium is ook de aanwezigheid van promyelocyten. Andere bronnen 
suggereren een percentage >2% als klinisch relevant. We weten dat er in principe geen 
probleem is bij de MLT’s met de herkenning van immature granulocyten als zijnde immatuur, 
of de differentiatie adequaat gebeurt (correcte herkenning), is (nog) niet bestudeerd. 
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Een linksverschuiving op zich is natuurlijk klinisch significant, wat ook belangrijk is, is de 
graad van linksverschuiving (beperkt tegenover volledig). Wat de klinische meerwaarde is om 
elk staal met promyelocyten te reviewen, is niet onmiddellijk duidelijk. 
Indien men dit criterium toepast op de bestudeerde populatie (uitgestreken stalen gedurende 2 
weken), blijven er 44 patiënten over voor review, 6 daarvan hebben ook blasten aanwezig in 
de formule en zullen dus automatisch gereviewed worden. De andere stalen hebben allemaal 
een linksverschuiving, al of niet samengaand met een hematologische aandoening. 
 
Immature Granulocyten 
Dit is de voornaamste reden dat automatische WBC differentiaties vervangen worden door 
een manuele telling (23.8% van de gegenereerde vlaggen), aangezien de celteller de gekende 
morfologische categoriën van granulocytaire voorlopers niet kan onderscheiden. Door het 
nakijken van complementaire protocollen hebben we geen problemen opgemerkt bij het 
herkennen van immature granulocyten door de MLT’s. Hetzelfde geldt voor de beoordeling 
van toxische korreling.  
  
Monocytose >20% 
Een ander criterium is een relatieve monocytose >20%. Indien men dit criterium zou gaan 
toepassen op de ganse populatie uitgestreken stalen komen er meer dan 300 stalen per 2 
weken op review terecht. Dit is natuurlijk onmogelijk. Indien men naast het relatieve 
criterium, ook een absolute monocytose gaat toepassen, komt men aan 14 stalen per 2 weken. 
Vier hiervan zijn stamcelcollecties, de andere zijn voornamelijk reactieve monocytoses met 
slechts 1 staal afkomstig van een patiënt met Chronische Myelo-Monocytaire Leukemie 
(CMMol). Dit staal toonde echter ook een sterk dysplastische myeloïde reeks, zodat het 
morfologisch zeker ook voor review in aanmerking komt.  
De voornaamst reden om dit criterium toe te passen is geen CMMoL te missen, toch zien we 
dat we hierdoor veel reactieve monocytosen moeten bekijken om 1 CMMol te vinden (13 
tegenover 1).   
 
Basofilie 
Een ander voorgesteld criterium is een relatieve basofilie >2 of 3%. De voornaamste  reden 
om stalen met een basofilie te reviewen is het niet missen van de diagnose van een 
Chronische Myeloïde Leukemie (CML) of andere hematologische maligniteit. In principe zijn 
er dan voldoende andere afwijkingen die review zullen rechtvaardigen (perifere blasten, 
hyperleukocytose,..). Ook weten we vanuit het retrospectief vergelijken van complementaire 
uitstrijkjes dat een basofilie te weinig wordt opgepikt door de MLT’s. Dus zullen de stalen 
met een minder uitgesproken relatieve basofilie waarschijnlijk aan de aandacht ontsnappen. 
 
Van de vier stalen die geselecteerd werden in de bestudeerde populatie is er slechts één van 
een patiënte met CML en de andere stalen zijn restbasofilie bij zeer lage cytose en één maal 
een foute telling (er waren geen basofielen aanwezig in het preparaat). De CML had een 
basofilie van 15% met een perifere blastose van 40%, dus voldeed voldoende aan andere 
criteria voor review. 
 
Eosinofilie 
Eosinofielen zijn morfologisch goed herkenbare cellen, we hebben geen problemen 
geregistreerd met de telling ervan bij het retrospectief vergelijken van complementaire 
protocols. Ook stellen we ons de vraag of er extra morfologische informatie uit een uitstrijkje 
met een relatieve eosinofilie gehaald kunnen worden door het te reviewen, gezien er zelfs bij 
een hypereosinofiel syndroom geen bijkomende morfologische afwijkingen zijn. Daarnaast is 
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de aanwezigheid van een eosinofilie op zich meestal reeds voldoende klinische informatie 
voor de aanvragende en behandelende arts.  
 
Wat we niet uit het oog mogen verliezen is een eosinofiel met aberrante korreling in het kader 
van een AML M4Eo, maar dit is eerder een morfologische afwijking dan een kwantitatieve 
afwijking van de eosinofielen en dient dan ook in het kader daarvan beschouwd te worden. 
 
Erythroblasten (EBL) 
De perifere aanwezigheid van erythroblasten is klinisch een belangrijk gegeven, aangezien het 
een forse stimulatie van de erythropoiese impliceert (compensatie voor hemolyse) of een 
extramedullaire hemopoiese (beenmerginfiltratie). Wel dienen we een onderscheid te maken 
tussen volwassenen en neonati, aangezien er na de geboorte een belangrijke erythroblastose 
perifeer kan bestaan, zonder klinisch belang door de omschakeling van extra- naar 
intramedullaire hemopoiese bij de neonaat. Een mogelijk criterium zou kunnen zijn: 
volwassenen: > 5 EBL/100 WBC en neonati: > 50 EBL/100 WBC.  
 
Indien we het criterium op deze manier toepassen houden we slechts 11 stalen voor review 
over gedurende 2 weken: 2 neonati en 9 volwassenen. Alle stalen werden gevlagd door de 
celteller op aanwezigheid van erythroblasten. Bij de volwassenen was er een waaier aan 
pathologie: HCL, PNH, AIHA, gemetastaseerd borstCA met invasie, en het meest talrijk: een 
forse, reactionele leuko-erythroblastaire formule. 
 
Absolute lymfocytose >4.0 10**9, relatieve lymfocytose >50% en leeftijd >16 jaar 
Uit het retrospectief vergelijken van protocols tussen MLT’s en klinisch biologen is gebleken 
dat er een duidelijk probleem is in het herkennen van atypische lymfocyten. De protocols 
tussen MLT’s onderling verschillen daarnaast ook sterk. Om dit tekort op te vangen zouden 
we een criterium willen voorstellen op basis van een absolute lymfocytose bij volwassenen 
(>16 jaar), aangezien op jongere leeftijden een fysiologische lymfocytose bestaat. Na analyse 
van de gegevens uit de bestudeerde 2 weken moet, naast een toename in aantallen van 
lymfocyten, er ook een relatieve toename aanwezig zijn, anders zal elke leukocytose ook mee 
moeten gereviewed worden. We stelden het criterium dan ook zo op: Absolute (>4.0 
10**9/L) en relatieve lymfocytose (>50%) bij een volwassene (>16 jaar). 
 
Indien we dit toepassen op de bestudeerde 2 weken, blijven er nog 31 patiënten over waarop 
review dient te gebeuren. Deze populatie bestaat uit 21 patiënten met een gekende Chronische 
Lymfatische Leukemie (CLL) en 8 stalen met de aanwezigheid van atypische lymfocyten, 
zonder gekende hematologische pathologie (althans niet in Gasthuisberg), maar waarbij de 
aanwezigheid van een lymfoproliferatieve aandoening morfologisch vermoed kan worden. 
Eén staal was te oud om correct te kunnen beoordelen (gelyseerde cellen) en één staal was een 
fout in de differentiatie (MLT schrijft 60% lymfocyten, 10% bij KB controle nadien). 
Bij nazicht van het morfologisch commentaar van de MLT’s blijkt dat bij elk gekend 
lymfoom er talrijke stalen waren waarbij de diagnose lymfoom gemist werd. Bijvoorbeeld het 
mantelcellymfoom met toch belangrijke atypische cellen: elke dag een ander commentaar, 
slechts op 1 dag werden er atypische lymfocyten vermeld, 1 dag werden er zelfs blasten 
geteld, bij nazicht bleek het om lymfoomcellen te gaan.  
 
Gezien het belangrijk klinisch belang van de diagnose van lymfoom, zeker bij 
asymptomatische patiënten die gezien worden op niet-hematologische afdelingen, menen we 
dat het hier om een belangrijk criterium gaat. 
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3. Morfologische criteria: 
 
1. RBC morfologie 
Verschillende criteria werden nagegaan, hoofdzakelijk diegenen die voorgesteld werden 
in de verschillende artikels (zie bijlage 4). Er werd nagegaan of de gerapporteerde 
morfologische commentaar daadwerkelijk aanwezig was en of de patiënt gekend was met 
een aandoening die deze afwijking van de RBC morfologie kan verklaren. 
 

 Basofiele korreling RBC: zeer moeilijk te detecteren in uitstrijkjes gekleurd 
door de Sysmex: de rode bloedcellen waren vaak zeer slecht aflijnbaar. Slechts 
bij 1/6 uitstrijkjes was basofiele korreling daadwerkelijk aanwezig, bij 5/6 kon 
ze niet (of zeer sporadisch) aangetoond worden. Volgens de voorgestelde 
criteria zou enkel basofiele korreling in een gradatie van 3+ tot review leiden 
(intoxicatie door zware metalen?), dus geen enkel van de onderzochte stalen 
kwam daarvoor in aanmerking. 

 Acanthocyten: dit werd bij drie stalen vermeld (op dezelfde dag), telkens ging 
het om echinocyten. 

 Traancellen 1+: dit is een belangrijke morfologische afwijking omdat het, zelfs 
bij geringe aanwezigheid, beenmerginvasie impliceert. Bij 11/16 stalen waren 
er traancellen aanwezig, echter vaak minder dan 1+. Bijna al deze patiënten 
waren gekend met een aandoening met beenmerginvasie. Enkelen niet (drie) 
en zouden dus gebaat geweest zijn met review. Bij 5/16 stalen werden 
traancellen vermeld, doch deze waren bij nazicht niet te vinden. 

 Rouleauxvorming: bij vier stalen vermeld, bij 2/4 aanwezig (gekende Morbus 
Kahler), bij 2/4 niet gevonden bij nazicht. 

 Fragmentocyten 1+: vaak wordt het aantal fragmentocyten overschat: bij 8/15 
stalen waren er onvoldoende fragmentocyten aanwezig om 1+ te 
rechtvaardigen. Bij 7/15 stalen was dit wel het geval, telkens patiënten met 
gekende pathologie. In deze groep werd het aantal fragmentocyten soms 
onderschat, er werd steeds 1+ gescoord. 

 Agglutinatie: 2 maal vermeld, 1 maal aanwezig, 1 maal afwezig. 
 Targetcellen: 2 maal aanwezig, echter zonder duidelijke diagnose (ook geen 

cytologisch onderzoek aangevraagd), 1 maal niet aanwezig. 
 Howell-Jolly bodies: 7 maal gerapporteerd, slechts bij 2/7 uitstrijkjes ook 

effectief aanwezig, bij 3/7 stalen bleken er bij nazicht geen inclusies te zijn, 2 
maal ging het om Pappenheimer bodies. 

 Sikkelcellen: 1 maal gerapporteerd en effectief aanwezig! (gekende, 
homozygote aanwezigheid van HbS). 

 
Microcyten 2+ en macrocyten 2+ als criterium werden ook nagegaan, maar leveren weinig 
informatie om klinisch relevante suggesties te doen naar de kliniek toe. Indien het MCV 
en MCHC als criterium gebruikt worden, vallen de zeer afwijkende stalen reeds in deze 
vroegere categorie. Deze commentaren komen daarnaast frequent voor (microcyten 2+ 22 
maal, macrocyten 2+ 38 maal, vaak bij neonati). Meestal zijn dit gekende patiënten die 
recent een vorm van beenmergsupressieve therapie hebben ondergaan en dus een 
regeneratieve anisocytose hebben. Het rapporteren van anisocytose met een gradatie (vaak 
ook over- of onderschat) wordt vaak nog eens bevestigd door het gelijktijdig rapporteren 
van een toegenomen Red Cell Distribution Width (RDW).  
Ook het rapporteren van poikilocytose 3+ heeft minder zin dan rapporteren van specifieke 
afwijkingen: liever traancellen 3+ of ovalocyten 3+.  
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Het rapporteren van hypochromasie en polychromasie werd ook nagegaan, maar dit werd 
nauwelijks boven de 2+ gerapporteerd. Veel klinische significantie was aan deze stalen 
niet verbonden, tenzij het MCV/MCH voldoende laag was, dan kon thalassemie of 
ijzerdeficiëntie gesuggereerd worden (zie hoger). Polychromasie werd overschat, was 
slechts 1 maal het gevolg van een reticulocytose en was dikwijls aanwezig bij neonati. 
 
2. WBC morfologie 
 
Meerdere criteria werden nagegaan, volgens de reeds aangehaalde artikels. Ook voegden 
we gelyseerde WBC toe als een criterium, aangezien we vanuit de retrospectieve studie 
weten dat dit vaak door de MLT’s vermeld wordt bij patiënten met een CLL of ander 
NHL. 
 

 Gelyseerde WBC: werd zeer frequent gerapporteerd (62 maal). 46 maal was er 
geen NHL aanwezig, 16 maal wel (13 CLL, 2 MCL en 1 T-NHL). Indien we 
de MLT ervan bewust maken dat er bij een dergelijk bloedbeeld vooral naar de 
lymfocyten dient gekeken te worden om atypieën op te pikken, kunnen we dit 
criterium voor review achterwege laten.  

 Hypogranulatie: werd frequent gerapporteerd (32 maal), echter bijna steeds 
zonder dat het aanwezig was (26 maal). Dit is voornamelijk te wijten aan de 
tekortkomingen van de automatische kleuring van de celteller, want als je op 
een vergroting van 100x kijkt (een vergroting die de meeste microscopen van 
de MLT’s niet hebben), zijn er duidelijk korrels aanwezig in de granulocyten. 
Bij 6/32 stalen was er hypogranulatie aanwezig, dit ging telkens om een 
gekende diagnose van MDS-RA of MDS-RARS. 

 Hypersegmentatie: wordt vaak overschat (geen 5 lobben aanwezig in de 
segmentkernige granulocyten): bij 8/15 stalen niet aanwezig, bij de stalen waar 
het wel aanwezig was (7/15), was de patiënt meestal gekend met een 
hematologische aandoening (HES, NK-T, AML, MDS-RA).  

 Geactiveerde lymfocyten: wordt vaak geschreven als er grotere, normale 
lymfocyten aanwezig zijn (8/21), vaak ook bij stalen van kinderen (7/21). Bij 
een minderheid van de stalen waren effectief geactiveerde lymfocyten 
aanwezig, vaak in klein aantal (6/21). 

 Atypische lymfocyten: dit wordt niet frequent vermeldt, en vermoedelijk gaat 
het opnieuw over de grotere, normale lymfocyt (en dus niet de virocyt): 6/13. 
Bij 7/13 stalen waren er atypische lymfocyten aanwezig (plasmacellen, MCL 
of CLL).  

 Pelgervormen: dit werd 1 maal correct vermeld bij een staal, afkomstig van 
een patiënte van E636 zonder gekende hematologische voorgeschiedenis. 
Congenitale Pelgervormen? Opnieuw een staal dat voordeel had kunnen 
hebben van review. 

 Onrijp cytoplasma: werd 1 maal vermeld bij een staal met een neutrofilie en 
talrijke toxische en gevacuoliseerde segmenten. Waarom er onrijp cytoplasma 
werd vermeld, is niet duidelijk. 

 Auerstaven: aanwezig bij een staal met 14% blasten (gekende recidief AML). 
 

3. Bloedplaatjesmorfologie:  
Er werden 2 criteria nagegaan, namelijk bloedplaatjesaggregaten en macrothrombocyten 
2+, aangezien beiden de bloedplaatjestelling door de automatische celteller kunnen 
beïnvloeden. De aanwezigheid van talrijke macrothrombocyten wijst op een verhoogd 
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perifeer verbruik van bloedplaatjes of op de aanwezigheid van een myelodysplastisch 
syndroom. 
 

 Aggregaten: opvallend was de vermelding ervan, zonder dat aggregaten 
konden teruggevonden worden (6/13 maal), vermoedelijk ging het bij deze 
stalen om kleine aggregaten, die de bloedplaatjestelling niet beïnvloedden. 
Indien er toch aggregaten te zien waren (7/13 maal), ging het bij 4 stalen om 
grotere aggregaten, bij 3 stalen om kleine. Slechts bij één staal was er een 
thrombopenie aanwezig en dus mogelijks een beïnvloeding van de 
automatische bloedplaatjestelling door de aanwezigheid van 
bloedplaatjesaggregaten: pseudo-thrombopenie. 

 
 Reuzethrombocyten2+: dit wordt vaak overschat: 3/4 maal. Twee maal ging 

het hierbij over een essentiële thrombocytose met een hoog aantal 
bloedplaatjes in het veld, zodat je veel meer grotere bloedplaatjes ziet dan 
normaal. Eén staal had een groter aantal macrothrombocyten, waarbij 
beïnvloeding van het resultaat te verwachten val, echter nog met een normaal 
thrombocytenaantal (172 10**9/L).  


