
Workshop Trendanalyse A: Schatten en voorspellen 

In-company 

Het signaleren van trends in o.a. deviaties, klachten, OOS, analyseresultaten en monitoring is essentieel om GMP-processen 

in kaart te brengen. Maar hoe vind je een trend? Hoe schat je een trend op eigen data? En hoe evalueer en vergelijk je 

verschillende soorten trends? Inclusief Out-of-Specification casus en veel praktische tips voor het toepassen van trendanalyse 

in een GMP-omgeving.  

Doelgroep 

Openbaar-, industrie- en ziekenhuisapothekers, QA officers, QP’s, kwaliteitsmedewerkers, kwaliteitsmanagers, 

productiemanagers, chemisch analisten, en anderen die direct of indirect betrokken zijn bij GMP. Een praktische en 

interactieve workshop gegeven op hbo+ niveau. Van de deelnemers wordt enige kennis en ervaring van het pakket 

MS-Excel verwacht.  

Onderwerpen/opzet 

Een interactieve workshop over verschillende soorten trends. Cursisten hebben vooraf de mogelijkheid data aan te 

leveren om zelf tijdens de workshop trends te schatten. De verschillende trends worden tijdens de workshop 

geanalyseerd met de docent, en klassikaal besproken. Door de intensieve interactie en discussie wordt de workshop 

aangepast op het tempo van de individuele cursist, met extra aandacht waar nodig en extra verdieping indien 

gewenst. 

  PROGRAMMA  

Introductie trendanalyse  

Wat is een trend?  Verschillende patronen in de data 

Casus: “Out-of-Specification” 

 

Trends schatten en voorspellen (1) 

Hoe komt een trendlijn tot stand? 

Trends schatten in Excel  

Trends evalueren en vergelijken 

Trends schatten en voorspellen (2) 

Toekomstige meetwaarden voorspellen  

Tijdelijke en permanente trends  

 

Trends in eigen praktijk 

Valkuilen bij trendanalyse  

Clinic o.b.v. data aangedragen door cursisten  

Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 6  Cursustijden: in overleg 

 

Dr. S. (Sjoerd) van Bekkum studeerde in 2006 “Cum Laude” af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en in 2010 promoveerde hij daar 
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