
 

 

 

Interference of mobile phones with electrophysiology
and emotions
Citation for published version (APA):

Roggeveen, S. (2018). Interference of mobile phones with electrophysiology and emotions: results from
short-term experimental studies. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20180302sr

Document status and date:
Published: 01/01/2018

DOI:
10.26481/dis.20180302sr

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20180302sr
https://doi.org/10.26481/dis.20180302sr
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/358eb52c-cfd1-45f3-b785-bdebef8f64d7


8 Summary
 Samenvatting





109

SUMMARY

SUMMARy

For many people, mobile phones are increasingly becoming an integral part of life. Although 
the mobile phone is a very efficient communication device with many possibilities, it is 
unclear whether this relatively new ecological phenomenon has an impact on human 
health. Its potential impact in several domains is still being investigated. Until now in 2018 
there were conflicting findings in the literature. The most important obstacles to finding 
a definite answer were the following: i) the relatively limited presence of mobile phones 
and ii) the difficulty of finding a control group for longitudinal research, because almost 
everybody uses a mobile phone. This thesis focuses on the short-term effects of mobile 
phones. These short-term effects are being researched, because the obstacle of limited 
presence does not exist for short-term effects and to provide a basis for future long-term 
research. Several methods have been used to study how electrophysiological (brain) 
activity is influenced by the presence of 3G mobile phone radiation and how a mobile 
phone interferes with the affect of its user.

Chapter 1 contains the introduction of this thesis. The functioning of a mobile phone is 
roughly described and the position of mobile phone radiation within the electromagnetic 
spectrum is presented. Next, it is discussed in what way concerns about possible health 
effects of mobile phones arose. A short overview of the different lines of investigation 
of health effects due to mobile phone use in the existing literature is given. Afterwards, 
the realization of the studies in the subsequent chapters is discussed. A leading theme 
throughout this thesis is short-term effect research. The presence of a radiation detector, 
which was connected to the computer; the ERFIA method; and the experience of the 
department with the experience-sampling method made the research presented in this 
thesis possible. 

Chapter 2 presents the first pilot study, in which the influence of mobile phone radiation 
on heart frequency is investigated. Heart frequency is not often investigated as a dependent 
variable (15 studies were encountered in literature at that moment) and setting up this 
pilot was relatively easy to realize. A mobile phone was placed on the chest of a healthy 
female participant on four separate days. An ABA-design was applied blinded, in which 
15 minutes of exposure to a dialling mobile phone was preceded and followed by 15 
minutes of a dummy mobile phone. During the entire experiment, a radiation detector 
was present, which registered radiation information with a frequency of 1000 Hz along 
with electrophysiological heart activity. The obtained data was analysed on two levels: on 
the so-called macro- and microlevel. Macrolevel encompasses the comparison between 
heart frequency in the dialling and dummy conditions. Microlevel denotes the direct 
effect of heart frequency after radiation peaks, as observed with the radiation detector, 
in comparison with radiation-free moments in the dummy conditions. At the macrolevel, 
a heart rate decrease of approximately one heartbeat per minute was observed compared 
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to the previous 15-minute dummy condition. After the 15-minute exposure, the heart rate 
increased again by one heart beat per minute. At the microlevel, a decrease directly following 
a radiation peak was observed, which was a significant finding. A possible explanation for 
the decrease in heart rate was the activation of the autonomous nervous system due to 
the mobile phone radiation. Although the heart rate decrease was significant, a decrease 
of one beat per minute is clinically speaking, irrelevant. Because this was a pilot study with 
only one participant, no conclusions can be drawn, but the study did provide an impetus 
for the continuation of research in this field. 

Chapter 3 describes the second study. After the significant results of the pilot study, 
another study with a larger research population was conducted for more evidential value. A 
total of 31 healthy female participants were included in this study. For each participant, the 
experiment was conducted on two separate days within a period of four days. On one of the 
two days, the mobile phone was attached to the ear and on the other day to the chest (at 
approximately heart height). EEG was included in addition to ECG as an effect parameter. 
When the data was collected, it became clear that with the existing software, it was not 
possible to detect ECG peaks reliably for all participants. Therefore, only EEG was used as 
an effect parameter. The data of this study, like the data of the pilot study, were analysed 
on two levels: the macro- and microlevel. This led to two articles. The microlevel article is 
described in chapter 4, and the macrolevel article is described in this chapter. This study 
again consisted of an ABA design in which the participants were exposed to a dialling 3G 
mobile phone for 15 minutes. Before and after the exposure condition, they were exposed 
to a 15-minute dummy mobile phone (the control condition). The EEG was measured using 
12 electrodes which were placed on the skull. The different frequency bands that can be 
distinguished in an EEG measurement (‘delta’, ‘thèta’, ‘alpha’, ‘slowbèta’, ‘fastbèta’, and 
‘gamma’) were then calculated. At macrolevel, the difference in EEG frequency bands 
between the exposure condition in comparison to the control conditions before and after 
were analysed. Multilevel regression analyses were applied for statistical testing. With this 
type of statistical testing, it was possible to correct for clustering within the data on the 
following levels: participant, measurement (first or second), condition (three conditions per 
measurement), and segment (each condition was divided in 27 segments). Per segment, 
the average value of the power for the respective EEG frequency band per electrode was 
calculated. In the analyses, it was necessary to correct for the mutual dependency of these 
successive segments, since they were highly correlated. This correction was obtained by 
using an ‘autoregressive’ (called AR1) covariance structure in the statistical analyses. The 
use of multilevel regression analyses, which can correct for clustering in the data, was not 
applied in most of the prior research on EEG effects due to mobile phone radiation. The 
outcome of this study was a significant increase of the power of the EEG frequency bands 
of alpha, beta and gamma during the radiation exposed condition compared to the dummy 
conditions. When only the measurements in which the phone was placed next to the ear 
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were analysed, the difference between the exposure and control condition was more 
obvious and the power of the theta frequency band was significantly increased. 

Chapter 4 contains the coverage of the effects on the brain at the microlevel of the study 
which was described in chapter 3. Like in the pilot study, the radiation detector detected 
radiation peaks during the dialling exposure conditions and radiation data was measured 
from millisecond to millisecond. The research question was if these radiation peaks cause 
a direct brain activity response. To be able to answer this question, the ERFIA technique, 
derived from the event-related potential (ERP) technique, was used. With this technique, 
the brain activity directly after a radiation peak (the ‘event’) is investigated in a time segment 
(fixed interval). Normally, this technique is used to investigate the electrophysiological 
processing of stimuli, such as the processing of light or noise stimuli. In this study, it was 
investigated whether unconsciously observed stimuli of radiation peaks, as measured by 
the radiation detector, were processed by the brain. This method of research did show 
a significant brain response compared to randomly chosen fragments from the control 
conditions. This response was seen most clearly in the frontal region of the brain in the 
time segment of 240–500 ms after the radiation peak; an increase of electrical activity 
was observed. On almost all electrodes, but especially in the occipital brain area, a later 
response in the 500–1000 ms post stimulus was observed. It is important to note that the 
observed brain response is less prominent in comparison to consciously observed stimuli 
such as light stimuli. In conclusion, 3G radiation peaks are observed as a short-lived increase 
of cortical activity, peaks are thus subconsciously detected by the brain.

Chapter 5 presents the findings of a second multiperson study which investigated the 
effects of a dialling 3G mobile phone. A number of methodological adjustments compared 
to the previous study were made. First, the research population was increased from 31 to 
50 participants. Both men and women were included in this study (30 females, 20 males). 
Second, the exposure and control conditions were varied more frequently to obtain more 
powerful evidence. Every measurement started with a 10-minute baseline condition, 
followed by a one-hour dialling schedule. In this schedule, dialling was varied with the 
standby condition. Each participant was assigned an individual dialling schedule: the hour 
was divided into 30-second segments, and each segment was randomly assigned to either 
dialling or standby. Third, to avoid entering the investigation room between conditions 
for a condition switch, the phone conditions were switched from a distance. This was, 
according to the knowledge available at the time, only feasible when using the standby 
mode as the control condition instead of a dummy phone as in the previous study. It was 
believed that the standby condition would offer a good contrast to the dialling phone, since 
tests conducted before the experiment showed a significantly lower level of radiation for 
the standby condition compared to the dialling condition. Fourth, it was agreed that each 
participant would be seen once instead of twice and that the mobile phone would only be 
placed against the ear. This placement was chosen because the previous study showed that 
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this placement had the most influence on brain activity. The data analyses (using multilevel 
regression analyses) did not show any significant changes between the two conditions. 
Because this was against the a priori hypothesis, we looked for post-hoc explanations. The 
main post-hoc explanation was that the standby condition is not a radiation-free condition 
and therefore not an optimal control condition. In the literature, there is little data on the 
electrophysiological effects of a standby mobile phone. A second post-hoc explanation is 
the possible influence of the longer period of radiation exposure on the eyes. This could 
have influenced the outcomes, because electro-oculogram (EOG) data were used in the 
statistical models as a covariate. In post-hoc analyses, the removal of the EOG data from 
the models led to more significant outcomes in line with the previous study.

Chapter 6 covers the pilot study, in which two healthy female participants were 
offered a short questionnaire according to the ESM during a period of three months, 10 
times a day at random moments. The questionnaire was presented to the participants 
on their smartphone, using a ‘beep’ sent by the so-called Psymate application. If the 
participants were not in a position to fill out the questionnaire, the beep was skipped. 
The beep represented a questionnaire which contained a constant set of questions on the 
participants’ phone usage between the previous and the current beep, on their current 
emotions and complaints (pain, tiredness, level of concentration), and on the context at 
that moment (place, people in the surrounding area, activities). ESM makes it possible to 
link dynamic behavioural and affective patterns during the day to environmental factors 
like phone usage. This study was designed to investigate whether it is possible to show an 
association between emotions and phone usage using the ESM method. In this pilot study, 
a significant relation between mobile phone usage and emotions was found. An increase of 
phone usage was followed by an increase in negative affect and decrease in positive affect 
and concentration level. To gain more certainty about these outcomes, the study needs to 
be replicated with a larger research population.

Chapter 7 contains a general discussion on the contents of this thesis. The contents 
are integrated and placed within the context of the existing literature on the topic of 
the thesis. The significance of the outcomes is discussed, discrepancies are outlined and 
recommendations for future research are given. 
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Mobiele telefoons vormen voor velen, in toenemende mate, een integraal onderdeel 
van het leven. Hoewel de mobiele telefoon een zeer efficiënt communicatiemiddel is en 
vele mogelijkheden bevat, bestaat ook de vraag wat de potentiële impact van dit relatief 
nieuwe, ecologische fenomeen op de gezondheid van de mens is. Om hier achter te komen, 
wordt op verschillende domeinen onderzocht wat deze impact inhoudt. Tot op heden in 
2018, bestaan conflicterende resultaten in de literatuur. De voornaamste obstakels om een 
eenduidig antwoord te kunnen verkrijgen op de vraag of mobiele telefoons invloed op 
gezondheid hebben, zijn: i) de relatief korte aanwezigheid van mobiele telefoons en ii) 
het vinden van een geschikte controlegroep in longitudinaal onderzoek, aangezien vrijwel 
iedereen tegenwoordig intensief een mobiele telefoon gebruikt. Dit proefschrift richt zich 
op de effecten van een mobiele telefoon op de korte termijn. Kortetermijneffecten worden 
onderzocht, omdat het obstakel van de korte aanwezigheid van de mobiele telefoon 
vervalt en om een basis te kunnen bieden voor toekomstig langetermijnonderzoek. 
Er is op verschillende wijzen onderzocht hoe de elektrofysiologische (hersen)activiteit 
wordt beïnvloed door de aanwezigheid van 3G mobiele telefoonstraling en daarnaast is 
onderzocht hoe een mobiele telefoon in het dagelijks leven interfereert met de emoties 
van de gebruiker.

Hoofdstuk 1 omvat de introductie van dit proefschrift. Er wordt weergegeven hoe een 
mobiele telefoon grofweg functioneert en welke plaats mobiele telefoonstraling binnen 
het elektromagnetische spectrum inneemt. Vervolgens wordt besproken op welke wijze 
de zorgen over gezondheidseffecten als gevolg van mobiel telefoongebruik zijn ontstaan. 
Er wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende onderzoeksrichtingen waarin 
onderzoek gedaan wordt naar gezondheidseffecten van mobiele telefoons en de tot dusver 
bekende bevindingen in de literatuur. Daarna wordt ingegaan op de totstandkoming van 
de studies die in de volgende hoofdstukken worden besproken. Een rode draad door 
het proefschrift is het onderzoek naar directe kortetermijneffecten. Dit onderzoek was 
mogelijk door de aanwezigheid van een op de computer aangesloten stralingsmeter, de 
beschikking over de ERFIA-methode en de ervaring van de vakgroep met de experience 
sampling methode.

Hoofdstuk 2 presenteert de eerste pilotstudie, waarin wordt onderzocht in hoeverre de 
hartfrequentie door mobiele telefoonstraling wordt beïnvloed. Hartslag als afhankelijke 
variabele was destijds nog niet veelvuldig onderzocht (15 studies in de literatuur gevonden 
op moment van initiatie) en als pilot was het meten van hartslag relatief eenvoudig te 
realiseren. Een mobiele telefoon werd gedurende vier dagen op de borstkas van een 
gezonde, vrouwelijke proefpersoon gelegd. Een ABA-design werd geblindeerd toegepast, 
waarbij een kwartier blootstelling aan een bellende mobiele telefoon werd voorafgegaan 
en werd gevolgd door een kwartier dummy telefoon. Tijdens het gehele experiment was 
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een stralingsmeter aanwezig die gelijktijdig met de elektrofysiologische hartactiviteit 
iedere milliseconde stralingsinformatie registreerde. De aldus verkregen data werd op 
twee niveaus onderzocht: op macro- en microniveau. Met macroniveau wordt gedoeld op 
de vergelijking van hartfrequentie tussen het kwartier dat de mobiele telefoon belt met 
de dummycondities. Het microniveau duidt op het directe effect van hartfrequentie na 
stralingspieken, zoals waargenomen met behulp van de stralingsmeter in vergelijking met 
stralingsvrije momenten uit de dummycondities. Op macroniveau werd een hartslagdaling 
gevonden van ongeveer een slag per minuut ten opzichte van het voorgaande kwartier in 
dummyconditie. Na het belaste kwartier steeg de hartslag weer met een slag per minuut. 
Op microniveau werd gevonden dat de hartslag direct na een stralingspiek daalt, tevens een 
significante bevinding. Een mogelijke verklaring voor de daling in hartslag is de activatie van 
het autonome zenuwstelsel door de mobiele telefoonstraling. Hoewel de hartslagdaling 
significant was, is een daling van een slag per minuut klinisch gezien irrelevant. Op basis 
van een pilotstudie waarin slechts op één persoon onderzoek is uitgevoerd, mogen geen 
conclusies worden getrokken. Echter, het onderzoek vormde wel de stimulus om verder 
onderzoek te doen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de tweede studie. Na de significante uitkomsten in het 
pilotonderzoek werd besloten om meer bewijskracht te verkrijgen door deze volgende 
studie op een grotere onderzoekspopulatie uit te voeren. In dit onderzoek werden 31 
gezonde, vrouwelijke proefpersonen geïncludeerd. Per proefpersoon werd het experiment 
op twee verschillende dagen, binnen een periode van vier dagen, uitgevoerd. De ene dag 
werden de mobiele telefoon en de dummytelefoon aan het oor bevestigd en de andere dag 
op de borst ter hoogte van het hart. Er werd besloten om naast ECG tevens EEG op te nemen 
als effectparameter. Toen de data verzameld waren, bleek het met de bestaande software 
niet mogelijk om de ECG-toppen voor alle proefpersonen betrouwbaar te detecteren. 
Daarom werd besloten uitsluitend EEG als effectparameter te hanteren. Er werd besloten 
om de data van deze studie, evenals de pilotstudie, opnieuw op macro- en microniveau 
te bestuderen. Dit leidde tot twee artikelen, waarvan het macroniveau in dit hoofdstuk 
wordt beschreven en het microniveau in hoofdstuk vier. In deze studie was opnieuw sprake 
van een ABA-design waarbij de proefpersonen geblindeerd werden blootgesteld aan een 
3G-telefoon die gedurende vijftien minuten belde. Voorafgaand aan de bellende telefoon 
en nadien werden de proefpersonen gedurende vijftien minuten aan een dummytelefoon 
blootgesteld. Het EEG werd gemeten door 12 elektroden op de schedel te bevestigen. 
De verschillende frequentiebanden die in een EEG meting zijn te onderscheiden (‘delta’, 
‘thèta’, ‘alfa’, ‘slowbèta’, ‘fastbèta’, and ‘gamma’) werden vervolgens berekend.  Op 
macroniveau werd onderzocht wat het effect van de  bellende telefoon op deze EEG-
frequentiebanden was door de belconditie te vergelijken met de dummycondities. In de 
analyses werd met behulp van multilevel-regressieanalyses rekening gehouden met de 
volgende ‘clusters’: ‘proefpersoon’, ‘meting’ (eerste of tweede), ‘conditie’ (drie condities 
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per meting) en ‘segment’ (iedere conditie was opgedeeld in 27 segmenten). Per segment 
werd een gemiddelde waarde van de power van de desbetreffende EEG-frequentieband per 
electrode berekend. In de analyses moest rekening worden gehouden met de onderlinge 
afhankelijkheid van deze opeenvolgende segmenten, aangezien deze logischerwijs sterk 
met elkaar gecorreleerd zijn. Dit werd bereikt door een ‘autoregressive’ (AR1 genoemd) 
covariantiestructuur te gebruiken in de statistische analyses. Deze methode van analyse 
(multilevel regressieanalyse), die rekening kan houden met onderliggende clustering in data, 
is in het merendeel van het onderzoek naar de EEG-effecten van mobiele telefoonstraling, 
niet toegepast. De uitkomst van deze studie is dat de power van de EEG-frequentiebanden 
‘alfa’, ‘bèta’ en ‘gamma’ significant toeneemt gedurende de mobiele telefoonconditie ten 
opzichte van de dummycondities. Wanneer alleen de metingen worden geanalyseerd 
waarbij de telefoon aan het oor geplaatst werd, is het verschil tussen bellende telefoon en 
de controle conditie nog eenduidiger en is tevens de thèta-frequentieband significant in 
power toegenomen.

Hoofdstuk 4 is de rapportage van de herseneffecten op microniveau van de studie 
die reeds in hoofdstuk drie werd beschreven. Net als in de pilotstudie werd de 
stralingsinformatie van milliseconde tot milliseconde geregistreerd gelijktijdig met EEG 
en werden stralingspieken tijdens het bellen waargenomen. De onderzoeksvraag was of 
de stralingspieken direct tot een veranderde hersenactiviteit leidden. Om dit te kunnen 
onderzoeken, werd de ERFIA-techniek toegepast, die is afgeleid van de ERP-techniek. 
Hierbij wordt gedurende een bepaald tijdssegment (fixed interval) de hersenactiviteit direct 
volgend op een stralingspiek (event) onderzocht. Normaliter wordt dit soort onderzoek 
gedaan om de verwerking van bewust waargenomen prikkels zoals lichtflitsen of geluid 
te kunnen onderzoeken. In deze studie werd onderzocht of de niet bewust waargenomen 
stralingspieken, gemeten met behulp van de stralingsmeter, ook worden verwerkt en 
worden opgepikt in de hersenen. Deze opzet leverde een hersenreactie op die significant 
plaatsvond ten opzichte van willekeurig gekozen fragmenten van hersenactiviteit uit de 
controle condities. Deze reactie is met name te zien in de frontale regio van de hersenen 
in het tijdsegment van 240-500ms na de prikkel, wanneer een toename aan elektrische 
activiteit optreedt. Over vrijwel alle electroden, maar met name occipitaal, wordt een 
latere respons van 500-1000ms poststimulus waargenomen. Het is hierbij van belang om 
op te merken dat de geobserveerde hersenrespons minder prominent is in vergelijking 
met bewust waargenomen prikkels. Concluderend worden 3G-stralingspieken onbewust 
door de hersenen waargenomen, wat tot uiting komt door een kortdurende toegenomen 
corticale activiteit.

Hoofdstuk 5 presenteert de bevindingen van de tweede en grotere studie waarbij 
opnieuw de effecten van een bellende 3G-telefoon werden onderzocht. Een aantal 
methodologische aanpassingen ten opzichte van de eerste studie werden doorgevoerd. 
Ten eerste werd de onderzoekspopulatie vergroot van 31 naar 50 proefpersonen (30 
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vrouwen, 20 mannen). Ten tweede werden de bellende-mobiele-telefoonconditie en de 
controleconditie frequenter afgewisseld voor een sterkere bewijsvoering. Iedere meting 
werd gestart met een tien minuten durende baselineconditie, gevolgd door een belschema 
van een uur. In dit belschema werd bellen afgewisseld met de stand-by-conditie. Per persoon 
werd een individueel belschema gemaakt door het uur op te delen in halve minuten en 
iedere halve minuut gerandomiseerd toe te wijzen aan ofwel bellen ofwel stand-by-
stand. Ten derde werd besloten om de telefooncondities op afstand te besturen, zodat 
de onderzoeksruimte niet meer tussentijds betreden hoefde te worden. Dit kon, volgens 
het inzicht op dat moment, alleen gerealiseerd worden door voor de controleconditie 
een stand-by-toestand te gebruiken in plaats van een dummytelefoon zoals in de eerdere 
studie. Enkele tests voorafgaand aan de studie toonden aan dat de straling in de stand-
by-toestand lager was en daarom werd er aangenomen dat standby contrast voor de 
bellende conditie zou vormen. Ten vierde werd besloten om iedere proefpersoon eenmaal 
in plaats van tweemaal te zien, waarbij de mobiele telefoon aan het oor werd geplaatst. 
Deze opzet werd gekozen omdat in studie één was waargenomen dat deze plaatsing het 
meest teweegbracht op hersenniveau. De data-analyses (met multilevel-regressieanalyse) 
toonden geen significante verschillen tussen de twee condities. Aangezien deze uitkomst 
tegen de a-priori verwachting inging, is gezocht naar post-hoc verklaringen. De voornaamste 
post-hoc verklaring is dat stand-by geen stralingsvrije conditie is en dus geen optimale 
controleconditie is. In de literatuur is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 
een stand-by mobiele telefoon op hersenactiviteit. Een tweede post-hoc verklaring is dat de 
ogen onder deze relatief langdurende bestraling ook beïnvloed werden. Hierdoor kunnen 
de uitkomsten een vertekend beeld hebben gekregen, doordat de data van het gemaakte 
elektro-oculogram (EOG) als covariaat in de statistische modellen werd opgenomen. In 
post-hoc analyses bleek dat het verwijderen van EOG uit de modellen tot meer significante 
uitkomsten leidde in de richting van de voorgaande studie. 

Hoofdstuk 6 behandelt de pilotstudie waarin twee gezonde, vrouwelijke proefpersonen 
gedurende drie maanden dagelijks, tienmaal per dag, een korte vragenlijst volgens de 
experience sampling methode (ESM) kregen aangeboden. Dit gebeurde via de zogeheten 
Psymate-applicatie op hun smartphone, waarbij zij gewaarschuwd werden door middel 
van een ‘beep’ (een geluid door de mobiele telefoon). Deze vragenlijst werd ingevuld 
wanneer zij hiertoe in de gelegenheid waren. De beep vertegenwoordigt een vaste serie 
aan vragen, waarbij wordt gevraagd naar het telefoongebruik tussen de vorige beep en 
de huidige beep. Daarnaast worden emoties en klachten (pijn, vermoeidheid, mate van 
concentratie) op dat moment vastgelegd en wordt naar de context (plaats, personen in 
omgeving en activiteiten) gevraagd. De ESM-methode maakt het mogelijk om dynamische 
gedragspatronen en affectieve patronen gedurende de dag te linken aan omgevingsfactoren 
zoals mobiel telefoongebruik. Deze pilotstudie werd opgezet om te onderzoeken of er, 
middels ESM, een relatie bestaat tussen emoties en telefoongebruik. In deze pilot bleek 
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een significante relatie te bestaan tussen telefoongebruik en emoties. Een toename aan 
telefoongebruik werd gevolgd door een toename van negatief affect en een afname van 
positief affect en concentratievermogen. Dit onderzoek dient op een grotere populatie te 
worden uitgevoerd om zekerheid over de gevonden relatie te krijgen. 

Hoofdstuk 7 bestaat uit een algemene discussie over de inhoud van dit proefschrift. De 
inhoud wordt hier geïntegreerd en binnen de context van overig uitgevoerd onderzoek 
geplaatst. Daarnaast worden de betekenis van de bevindingen en discrepanties besproken 
en worden aanbevelingen voor de toekomst gedaan.
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