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VOORBEELDEXAMEN ICT

Deel 1: Het kwaliteitsbeheersingsproces

Zie afspraken binnen de lessen

Deel 2: IKZ in het lab

1.
b. Wat verstaat men onder “allowable limits of error”?

c. Bepaal de limits voor K+-bepaling aan de hand van volgende cijfergegevens. 
De grenswaarden voor K+ liggen op 4,1 en 5,6 mEq / L

d. De normale grenswaarden worden berekend op basis van gemiddelde en 
standaarddeviatie.
Hoe gebeurt dit?
Bereken gemiddelde en standaarddeviatie.

5. Drempelwaarde
Wanneer de drempelwaarde overschreden wordt (te hoog of te laag) houdt dit in de 
mogelijkheid van vals positieve en vals negatieve resultaten. Leg uit aan de hand van 
figuren.

6. Verklaar de “interpercentile interval” 

7. Het meten van de nauwkeurigheid veronderstelt de beschikbaarheid van standaarden 
en referentiemethoden.
Verklaar:
- definitive methods

- comparative methods

- peer group methods

8. Leg het begrip totale fout uit.

9. Verklaar de termen:
- analytical range

- analytical senstivity

- analytical specificity

10. Blank measurements vormen een belangrijk onderdeel bij validatie van een nieuwe 
methode. Aan welke eisen moet een blanco-oplossing voldoen?

11. Recovery metingen
- Wat verstaat men hieronder?

- Wanneer zijn deze niet mogelijk?

12. Een aantal statistische programma’s vermelden een “p-value” of de bovenste p-
kritieke waarde” Wat verstaat men hier onder?



Met behulp van Calc

13. Bepaal de uitbijter(s) in de reeks met behulp van de Q-toets.
Bereken gemiddelde en standaarddeviatie voor en na verwijderen van de uitbijters.

14. Pas de lineaire regressie toe op de gegevenreeks.

Bereken het betrouwbaarheidsinterval voor a.

Wat is de betekenis van s²? Hieronder antwoorden.

Bereken x0 voor een bekende y0 = 25, alsook het betrouwbaarheidsinterval voor x0.

15. Bereken de onbekende concentratie door gebruik te maken van de 
standaardadditiemethode. Voor de gegevens zie rekenblad.

16. Bestaat er een verschil tussen de waarden voor alkalisch fosfatase bij 
hepatitispatiënten in actieve en in inactieve fase?
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