
Workshop Trendanalyse B: Afwijkingen en veranderingen 

In-company 

Trendanalyse is bij uitstek geschikt om veranderingen in een GMP-omgeving te detecteren. Welke veranderingen zijn 

onbelangrijk, en welke vragen juist om directe actie, verder onderzoek of monitoring? Hoe ga je om met afwijkende 

meetwaarden en afwijkende trends? Hoe vind je factoren die veranderingen verklaren? En hoe dit alles te rapporteren en 

onderbouwen? Door deze vragen de beantwoorden leert de cursist effectief afwijkingen en veranderingen te analyseren, 

waarbij extra aandacht voor veelgebruikte Out-of-Trend technieken die toegepast kunnen worden in stabiliteitsonderzoek, 

deeltjesmonitoring, enzovoort. 

Doelgroep 

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

productiemanagers, chemisch analisten, en anderen die direct of indirect betrokken zijn bij GMP. Van de deelnemers 

wordt enige kennis en ervaring met het pakket MS-Excel verwacht. De workshop “Trendanalyse A: Schatten en 

voorspellen” is een uitstekende voorbereiding, maar niet noodzakelijk voor deelnemers die al trends kunnen schatten 

in Excel. 

Onderwerpen/opzet 

Deze interactieve workshop demonstreert hoe trendanalyse gebruikt kan worden in een dynamische GMP omgeving. 

Cursisten hebben vooraf de mogelijkheid data aan te leveren om de workshop toe te passen in de eigen 

beroepspraktijk. De verschillende methoden worden tijdens de workshop geanalyseerd met de docent, en klassikaal 

besproken. Door de intensieve interactie en discussie wordt de workshop aangepast aan het tempo van de 

individuele cursist, met extra aandacht waar nodig en extra verdieping indien gewenst.  

 
  PROGRAMMA  

Inleiding afwijking en verandering  

Trendanalyse als statistisch model 

Kansverdeling en Z-waarden 

Hypothesen toetsen 

Significantie en betrouwbaarheid 

Trends en afwijkingen 

Welke verandering vereist actie? 

Rapporteren van een trend 

Extreme meetwaarden 

Verklaren van een trend  

 

Out-of-Trend en stabiliteitsonderzoek 

Casus: “Houdbaarheid en Monitoring” 

Wijkt batch X af van eerdere batches? 

Wijkt meting Y af van eerdere metingen? 

Stabiliteit tussen batches en metingen 

 

Trends en afwijkingen in eigen praktijk 

Clinic op basis van 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 

bij het Tinbergen Instituut in de economie. Zijn proefschrift gaat over onderwerpen in de financiële economie en toegepaste 

econometrie. In 2010 heeft Sjoerd een jaar gewerkt op de Stern Business School, New York University, inmiddels is hij Associate 

Professor op de Erasmus Universiteit. Sjoerds studenten gaven hem vorig jaar gemiddeld een 9 voor zijn colleges en workshops. 
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