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Summary 
Individual landscapes 
The work presented in this thesis aims at exploring and expanding the possibilities of the 

Experience Sampling Method (ESM) for use in clinical practice. Chapter 1 describes the 

current positive view on mental health care that includes a broad range of recovery domains 

and goes beyond symptom reduction. ESM as an mHealth tool can enhance care by making 

the individual’s everyday life, where problems occur, accessible for assessment and 

treatment. After this introduction, the thesis has three separate parts. Part I describes the 

clinical relevance of ESM with a focus on the individual patient. Part II describes 

methodological considerations that are relevant to determine data reliability for innovative 

parameters developed for use in clinical care. Part III explores the benefits of complementing 

ESM with momentary cognition tests. 

Clinical relevance  
In Chapter 2, a general overview of ESM is provided, including advantages and disadvantages 

of the method for use in clinical trial research. ESM is a valuable tool to assess the 

effectiveness of an intervention as it provides fine-grained information on relevant outcomes 

in everyday life. Researchers are advised on how to design, analyze and administer the 

method. Applications include monitoring and intervening for group comparison and for 

single-case clinical trials. Chapter 3 uses research findings to illustrate the benefit of ESM as 

a regular mobile tool for individual support. ESM as an mHealth tool can support self-

monitoring, self-insight and personalized health care in routine clinical practice, if the data 

are readily accessible for users. The method helps to highlight vulnerability as well as 

resilience and provides insight into implicit patterns between mood, behavior and context. 

In treatment, ESM facilitates shared decision-making and empowerment. Blended care, with 

ESM complementing treatment as usual, may reduce costs because ESM can be used 

outside the context of professional care. Chapter 4 assesses the reliability of ESM as a 

momentary Routine Outcome Monitoring (mROM) instrument in the general hospital. ESM 

as an mROM tool is reliable and has the advantage of informing individuals on their daily 

adaptive functioning. The method shows adequate psychometric properties, concurrent 

validity and sensitivity to change over time on relevant recovery outcomes (i.e., positive affect, 

negative affect, quality of sleep, positive social interactions, activity-related stress, feeling 

tired, and feeling unwell). Chapter 5 concludes with a personal experience story. A user 

explains how ESM supported her recovery from depression. Monitoring had a different 

meaning during consecutive recovery phases, first by providing insight in determinants of 
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vulnerability and later by confirming patterns of general recovery. This long case study shows 

that prolonged monitoring (> 2 years) is possible and meaningful. 

Methodological work 
ESM researchers often develop innovative parameters and data presentation scheme’s to 

implement in regular clinical decision-making. Chapter 6 explores the clinical utility of such 

an ESM summary statistic. Subjective momentary well-being is important for good mental 

health. Intuitively, quality of life improves by increasing the involvement in rewarding 

experiences (situations that feel good). Quality of life does not increase linearly (more is 

better), but can be optimized by balancing challenges in daily life. A reward-related quality of 

life statistic was operationalized by combining situational frequencies (relevant activities, 

locations and company) with concurrent positive affect. It generates a score (representing 

good to bad reward efficiency) for each ESM observation. Reliability of the statistic was tested 

with resampling methods, using various context definitions under different sampling 

circumstances, for real or virtual patients with low-, average- or high contextual variation. 

Overall, reliability was achieved after 100 or more observations were collected. Extra 

observations may be needed in different individual situations. Small sample sizes were only 

feasible in patients with limited contextual variation. Future studies should consider 

resampling procedures to assess the behavior of summary statistics under different 

sampling situations and across populations. This exploration is relevant for clinical practice, 

where often few observations are available.  

Cognition in daily life 

Cognitive problems are common in mental disorders and often linger even when other 

symptoms diminish. These lingering effects influence everyday life adaptation. We need our 

cognitive skills to function properly. Traditionally, cognition tests are administered at specific 

moments and in controlled environments. These assessments provide insight in state 

abilities, but lack information on cognitive variation in real-world environments. To 

compensate for this lack, brief cognition tasks are designed specifically for ESM. Chapter 7 

describes the initial feasibility of two cognition tasks in a sample of 10 patients with bipolar 

disorder. A symbol task measuring processing speed had good completion rates (82%), 

whereas a quiz task measuring liberal acceptance bias resulted in fewer completions (52%). 

The most sensitive cognition parameter on the symbol task – warranting further research – 

was processing speed (reaction time). In Chapter 8, the same task was adapted for 

smartphones and tested in a general population sample (N=40). The protocol included eight 

ESM questionnaires (beeps) with the symbol task, repeated for six days. Cognition outcomes 
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were the number of trials completed within a 30-seconds time interval (speed) and the 

percentage of correct trials (accuracy). The task was perceived as easy, pleasant and do-able. 

These subjective feelings were reflected in a high task accuracy (97%). Cognition varied over 

time and was related to mood, specifically feeling cheerful, irritated and anxious. Context 

mattered, with distraction and location influencing speed. Moreover, speed showed a 

learning effect (faster towards the end of the six-day period) and an age effect (slower with 

older age). The present study thus suggests that implementation of a short digital cognition 

task for repeated measurement in daily life is feasible. In Chapter 9, the same protocol was 

used in a new general population sample (N=49). An additional cognition task assessing 

visuospatial working memory was developed and added to the protocol. Results show 

positive experiences with both cognition tasks, with a sufficient completion rate (71%). Social 

context, age and feeling distracted influence cognitive performance in everyday life. The most 

sensitive outcome measure for cognition was speed on the symbol task. The memory task 

yielded few correct responses (being too difficult), resulting in little variation in scores. Thus, 

it requires further adjustments. More research is needed to establish validity and the 

usefulness of ESM-based brief objective cognition measures for patients in clinical practice.  

New Horizons 

Chapter 10 discusses the main findings, the lessons learned, and future implications. 

Assessing variability is key in understanding what is happening with relevant recovery 

domains on a daily basis. Resilience is related to the efficacy of daily life adaptation strategies. 

Standard instruments often lack insight into contextual variability and ESM can fill this gap. 

Due to innovations in computer technology, the method can be applied clinically at low cost. 

The method can transfer thus from a research instrument to a useful clinical instrument and 

be disseminated in mental health care. Patients monitor their individual landscapes of mood, 

behavior and environment and learn from it. The risk of misinterpreting the data remains. 

Therefore, users need to realize that information is partial. Researchers need to assess the 

behavior of ESM parameters and invest in new ways to guide data interpretation. The power 

of individual data lies in hypotheses generation and the opportunity to test them in daily life. 

In the future, ESM feedback possibilities will likely expand (e.g., by using artificial intelligence). 

In essence, however, its simplicity is its strength. The first steps towards a widespread clinical 

implementation are taken. Now, the path needs to be continued. Research is a good 

facilitator for this, next to hands-on experience in the field. Let us continue the path towards 

a bright new horizon for ESM in clinical practice.  
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Samenvatting 
Individuele landschappen 

Dit proefschrift richt zich op het verkennen en uitbreiden van de Experience Sampling 

Method (ESM), een op wetenschap gebaseerde dagboekmethode, voor de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). Hoofdstuk 1 beschrijft de GGZ op dit moment, waar aandacht is 

voor positieve gezondheid en herstel. ESM als app biedt de mogelijkheid om behandeling 

naar het dagelijks leven te brengen op een manier die toegankelijk is en bekrachtigend werkt. 

Na deze introductie volgen drie delen. Deel I beschrijft de zorgrelevantie van ESM voor 

individuele patiënten. Deel II beschrijft de methodologische overwegingen die relevant zijn 

bij het beoordelen van databetrouwbaarheid. Deel III verkent de meerwaarde van het 

objectief meten van cognitie met ESM. 

Klinische relevantie  

Hoofdstuk 2 geeft een algemeen overzicht, waarbij de voor- en nadelen van ESM als 

meetinstrument voor onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen worden 

beschreven. ESM is hiervoor geschikt, omdat het informatie verzamelt over uitkomsten in 

het dagelijks leven. Onderzoekers krijgen advies over hoe ze een ESM-studie kunnen 

opzetten, analyseren en toepassen. Dit kan bijvoorbeeld door ESM te gebruiken als 

monitoringsinstrument of als behandelinterventie, maar de methode is ook geschikt voor 

het uitvoeren van individuele behandelstudies. Hoofdstuk 3 illustreert met het gebruik van 

verschillende onderzoeksresultaten hoe ESM werkt als reguliere app binnen de zorg. De 

voordelen voor individuele ondersteuning worden besproken. Naast een persoonlijke 

aanpak, kan de app zelfmonitoring bevorderen en zelfinzicht bieden, als de data toegankelijk 

zijn voor patiënten. Deze data kunnen helpen om weerbaarheid te ontdekken en verborgen 

patronen tussen stemming, gedrag en omgeving zichtbaar te maken. Daarnaast faciliteert 

ESM een gedeelde besluitvorming binnen een behandeling en zet het patiënten in hun 

kracht. Zorg waarbij traditionele hulpverlening wordt aangevuld met ESM als digitaal 

hulpmiddel kan behandeluitkomsten verbeteren en kosten besparen. Hoofdstuk 4 

presenteert een betrouwbaarheidsstudie in het ziekenhuis, waarbij ESM is getest als vast 

meetinstrument voor behandelingen in het ziekenhuis. De uitkomsten lieten zien dat de 

methode betrouwbaar is, met voldoende psychometrische kwaliteiten. ESM meet wat het 

hoort te meten en is in staat om subtiele veranderingen over tijd op te pikken die relevant 

zijn voor herstel (den aan positief affect, negatief affect, slaapkwaliteit, activiteit-gerelateerde 

stress, moeheid en niet goed voelen). De methode verlegt de focus naar het moment en 

informeert personen over hun dagelijks aanpassingsvermogen. Hoofdstuk 5 beschrijft in een 



Addendum 

218 

ervaringsverhaal hoe ESM kan bijdragen aan het herstel van depressie. Het ervaringsverhaal 

laat zien dat langdurig monitoren (> 2 jaar) mogelijk en betekenisvol is. ESM biedt houvast 

gedurende verschillende herstelfases, waarbij de betekenis verandert over tijd. Dit kan 

variëren van een doel op de dag tot een algemeen overzicht van herstel.  

Methodologisch werk 
Hoofdstuk 6 verkent de bruikbaarheid van ESM-data voor het bijhouden van herstel. 

Subjectief welzijn is belangrijk voor een goede mentale gezondheid. Intuïtief gezien verbetert 

de kwaliteit van leven door meer tijd te spenderen aan belonende ervaringen (situaties die 

goed voelen). Een scenario waarbij alle ervaringen positief zijn is niet realistisch. Het doel is 

om een goede balans te vinden tussen fijne ervaringen en vervelende momenten. Om dit te 

meten, hebben we een op beloning gebaseerde welzijnsmaat geoperationaliseerd. Deze 

maat combineert hoe vaak situaties voorkomen (bestaande uit activiteiten, locaties en 

gezelschap) met de mate van bijbehorende positieve gevoelens. Per ESM-moment ontstaat 

er een positieve score (iemand is efficiënt bezig en spendeert de meeste tijd in situaties die 

goed voelen) of een negatieve score (iemand is minder efficiënt bezig). De betrouwbaarheid 

van deze maat is getest met resampling-procedures waarbij verschillende definities van 

situaties, onder verschillende steekproefomstandigheden zijn getest, zowel voor echte als 

virtuele patiënten met lage-, gemiddelde-, of hoge variatie in dagelijkse situaties. Gemiddeld 

100 momenten waren nodig voor een betrouwbare meting, met verschillende aantallen 

tussen personen. Kleinere aantallen (bijv. 40 momenten) waren alleen haalbaar voor iemand 

met weinig situationele variatie op een dag (bijv. iemand die veel thuis is). Resampling mag 

vaker gebruikt worden om het gedrag van uitkomstmaten te onderzoeken. Deze verkenning 

is relevant voor de praktijk, omdat minder ESM-momenten vaak de norm zijn.  

Cognitie in het dagelijks leven  
Cognitieve problemen (aandacht, geheugen en concentratieklachten) komen veel voor 

binnen de GGZ. Klachten blijven vaak lang aanwezig, ook wanneer andere symptomen 

(bijvoorbeeld stemmingsklachten) afnemen. Cognitieve vaardigheden zijn nodig om goed te 

functioneren en beïnvloeden ons dagelijks leven. Om iemands stabiele capaciteiten te 

meten, worden traditionele cognitie testen afgenomen in gecontroleerde omgevingen en op 

specifieke momenten. Wat hierbij mist is informatie over hoe cognitie varieert over tijd en 

hoe het cognitief functioneren samenhangt met andere factoren. Om hier inzicht in te krijgen 

hebben we korte cognitieve taken ontwikkeld, speciaal voor ESM. Hoofdstuk 7 beschrijft een 

eerste haalbaarheidsstudie waarbij twee cognitietaken zijn getest bij 10 patiënten met een 

stemmingsstoornis, een symbooltaak en een quiztaak. De symbooltaak (voor 
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verwerkingssnelheid) werd goed ingevuld door deelnemers (82% van de taken), terwijl de 

quiztaak (voor een verhoogde aannamebias) minder goed werd ingevuld (52%). Het meest 

gevoelig voor verandering bleek de snelheid op de symbooltaak, deze rechtvaardigt verder 

onderzoek. In Hoofdstuk 8 is de symbooltaak als app getest bij 40 gezonde personen. 

Deelnemers ontvingen gedurende zes dagen elke dag acht ESM-vragenlijsten met de 

symbooltaak. De uitkomstmaten voor cognitie waren snelheid en accuraatheid op de taak. 

De taak werd ervaren als gemakkelijk, plezierig en haalbaar en deelnemers waren in 97% van 

de gevallen correct (hoge accuraatheid). Resultaten laten zien dat cognitie varieert over tijd 

en samenhangt met stemming (opgewektheid, irritatie en angst). De context bleek belangrijk, 

waarbij afleiding en locatie invloed hadden op de snelheid. Ouderen waren gemiddeld 

langzamer dan jongeren en mensen werden sneller naarmate de testweek vorderde 

(leereffect). In hoofdstuk 9 is hetzelfde protocol uitgevoerd, maar nu bij 49 gezonde 

personen en een extra geheugentaak (voor het meten van visueel ruimtelijk werkgeheugen). 

De ervaringen waren positief en de vragenlijsten zijn voldoende ingevuld (71%). Sociale 

omgeving, leeftijd en afleiding hadden invloed op cognitieve prestaties. Snelheid bij de 

symbooltaak blijkt een sensitieve uitkomstmaat voor cognitie, terwijl de geheugentaak te 

moeilijk is en aanpassingen vergt. Vervolgonderzoek is nodig om de validiteit vast te stellen 

en te onderzoeken of de taken geschikt en waardevol zijn binnen de zorg. 

Nieuwe horizon 

Hoofdstuk 10 gaat in op de hoofdbevindingen, de geleerde lessen en de toekomst van ESM 

in de praktijk. Inzicht in variatie op relevante herstelgebieden is essentieel om te begrijpen 

wat er dagelijks gebeurd. ESM als zorginstrument kan dit bieden. Patiënten monitoren hun 

individuele landschappen van stemming, gedrag en omgeving en leren ervan. 

Voorzichtigheid is hierbij geboden, omdat het risico bestaat dat er verkeerde conclusies 

worden getrokken. Gebruikers moeten zich realiseren dat de verzamelde informatie slechts 

deelinformatie is. Het is aan onderzoekers om het gedrag van parameters te evalueren en 

te investeren in een betrouwbare dataweergave. De kracht ligt bij het formuleren van 

hypothesen en de kans om deze in het dagelijks leven te toetsen. ESM-feedback zal zich in 

de toekomst uitbreiden, maar voor nu werkt eenvoud het beste. De eerste stappen richting 

de zorg zijn gemaakt, nu moet het pad verder gevolgd worden. Onderzoek faciliteert dit, 

naast praktijkervaring in het veld. Laten we blijven bewegen naar een heldere nieuwe horizon 

voor ESM binnen de GGZ. 


