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Het doel van statistische procesbeheersing is om een procesvoering te krijgen die 

geschoeid is op een kwantitatieve leest. De regelkaart is het belangrijkste gereedschap van 

statistische procesbeheersing en werd in 1924 door Shewhart geïntroduceerd in het 

bedrijfsleven. Het is een grafiek van metingen van een kwaliteitskarakteristiek van het proces 

op de verticale as uitgezet tegen de tijd op de horizontale as. De grafiek wordt aangevuld met 

regelgrenzen die de procesinherente variatie markeren. Zodra een meting buiten de 

regelgrenzen valt dan noemen we het proces niet beheerst. In de loop der jaren is hier veel 

onderzoek naar gedaan.  

In begin vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde Page een nieuw type 

regelkaart: de gecumuleerde som regelkaart, beter bekend geworden als de CUSUM 

regelkaart. Kort daarna, in 1959, presenteerde Roberts de exponentieel gewogen 

voortschrijdend gemiddelde regelkaart, die bekend werd onder de naam van EWMA 

regelkaart. Beide regelkaarten gebruiken naast de laatst gemeten waarneming ook de 

voorafgaande waarnemingen om te oordelen of het proces beheerst is. In die zin hebben deze 

regelkaarten een geheugen. In hoofdstuk 1 worden beide regelkaarten geïntroduceerd. 

De standaard signaleringsregel is dat als een waarneming buiten de regelgrenzen valt, 

het proces niet beheerst is. Door vervanging van de regelgrenzen door waarschuwings- en/of 

actiegrenzen kunnen ook patronen van opeenvolgende waarnemingen als signaleringsregels 

gebruikt worden. In hoofdstuk 2 worden deze aanpassingen gebruikt om de CUSUM - en 

EWMA regelkaarten tot snellere signalering te laten komen bij met name kleine 

verschuivingen in het gemiddelde. Hiervoor wordt als criterium genomen de gemiddelde run 
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lengte, waarbij als definitie van de run lengte gebruikt wordt: het aantal opeenvolgende 

waarnemingen dat nodig is om tot een signaal te komen. Het blijkt dat de aanpassingen in 

hoofdstuk 2 tot substantiële verbetering leiden voor het sneller signaleren van kleine 

verschuivingen in het gemiddelde. 

In hoofdstuk 3 worden de CUSUM – en EWMA regelkaarten gecombineerd tot een 

gemeenschappelijke regelkaart. Deze gecombineerde regelkaart wordt ontwikkeld voor zowel 

het monitoren van de locatie als van de spreiding. Vergelijkingen op basis van de gemiddelde 

run lengten worden gemaakt met bestaande regelkaarten. Het blijkt dat de gecombineerde 

regelkaart tot betere resultaten leidt. 

Een betere beheersing van de procesparameters kan ook verkregen worden door 

gebruik te maken van aanvullende informatie uit de data. Door het benutten van de correlatie 

tussen de kwaliteitskarakteristiek en de aanvullende kenmerken, zijn nieuwe CUSUM – en 

EWMA regelkaarten ontwikkeld. In hoofdstuk 4 worden deze nieuwe regelkaarten 

vergeleken met bestaande regelkaarten die gebruikt worden voor hetzelfde doel. Het blijkt dat 

aanvullende informatie de prestaties van de regelkaarten substantieel verbetert.  

Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk een nieuw type regelkaart voorgesteld die 

wordt gebaseerd op het progressief voortschrijdend gemiddelde. Deze regelkaart wordt zowel 

voor de locatie parameter als voor de spreidingsparameter ontwikkeld. De prestaties, 

wederom in termen van de gemiddelde run lengte, blijken in de praktijk uitstekend te zijn. 
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