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Summary 

In modern healthcare, a shift occurs from an exclusive focus on symptom 
reduction to include physical well-being, social participation, personal recovery 
and quality of life. This aligns with the multidimensional experience of health. 
This refocus asks for new assessment technologies. Standard self-report 
assessments such as diaries only aim at detecting vulnerabilities and offer 
insufficient insight into mental health variation reflecting adaptation dynamics 
in the flow of daily life due to measurement frequency and the related degree of 
retrospection.  
 
In family medicine, many patients present with diffuse/fuzzy problems: pain, 
anxiety, depression and worries about cognitive decline. Also, therapeutic 
challenges exist for patients needing lifestyle changes: stop smoking or reduce 
drinking, adopt new dietary routines and increase mobility. For all these 
domains, standard assessments that focus on symptom detection are 
insufficient. They lack information about the contextual fluctuations of the 
individual’s mental state or performances, and therefore the person’s abilities 
under different circumstances.  

 
mHealth tools based on the Experience Sampling Method (ESM) such as the 
PsyMate™ are proposed as an alternative to standard self-report assessments 
(clinical observations, interviews or questionnaires). ESM allows momentary 
assessments of mood, cognition, perception, and behavior in the context of 
daily life, thereby monitoring vulnerabilities as well as strengths and resilience. 
The PsyMate™ is extensively studied in academic research, across patient 
populations with psychiatric and somatic disorders, and different age ranges. 
However, there is a gap in empirical knowledge about the feasibility (i.e., the 
extent to which experience-sampling technology is easy to use) and the 
usability (i.e., the extent to which experience-sampling technology can be 
embedded in family medicine) of experience-sampling technology in family 
medicine. Therefore, the main objective of this thesis was to explore the 
continued development and implementation of an experience-sampling 
platform, the PsyMate™. The PsyMate™ was proposed as an mHealth tool to 
support problem explorations for patients suffering from mental health 
problems in family medicine. The current applications of ESM target primarily 
affect, perception (pain) and behavior. Assessment of cognitive functioning still 
is an unexplored field. Patients with psychosocial problems often experience 
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difficulties remembering, concentrating, planning, and organizing. The 
patient’s cognitive abilities determine whether he/she can cope with the 
demands of everyday life. Therefore, the secondary objective of this thesis was 
to improve the assessment of cognitive performance in daily life. With our 
results, we aim to contribute to bridging the gap between academic research 
and routine clinical care.  
 
To achieve these objectives, this thesis has three parts. Part I explores the 
current practice of using electronic diaries in healthcare. Part II assesses the 
feasibility of experience-sampling technology by administering two newly 
developed objective momentary cognition tasks. Part III explores the continued 
development and implementation process of experience-sampling technology 
to support problem explorations in family medicine.  
 
Chapter 1 is an introduction of the topic of this thesis. It describes the 
transition from illness to well-being in mental healthcare, incorporating a 
broader perspective on the health concept that includes various health domains 
in addition to symptom reduction. The chapter then outlines the standard self-
report assessments (questionnaires and diaries) used in healthcare to collect 
subjective information about symptoms, daily life functioning, participation and 
quality of life. It reviews the advantages and disadvantages of self-report 
assessments. Afterwards, mHealth tools using the Experience Sampling Method 
are proposed as an alternative. The PsyMate™ is an example of an experience-
sampling platform to map the patient’s daily life functioning. It is mostly used 
in research settings and challenges regarding the implementation of mHealth 
tools in family medicine are discussed. The chapter concludes with the thesis 
aims, research questions and thesis outline.    

Exploring current practice 

Chapter 2 outlines the current empirical knowledge about factors that influence 
the use of electronic diaries in healthcare, in a scoping review. Here, ‘electronic 
diaries’ are defined as repeated individual psychosocial or physical data 
collection using measurement tools on a smartphone or on a computer. ‘Use’ is 
defined as the repeated recording of information in electronic diaries by 
patients or healthy individuals for at least one week. The literature published 
between January 2000 and December 2018 was screened. Data were analyzed 
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through directed content analysis, using the Consolidated Framework for 
Implementation Research (CFIR). The CFIR consists of five categories: (1) key 
attributes of the electronic diary device, (2) economic, political and social 
context of the organization, (3) internal architecture of the organization and 
implementation climate, (4) characteristics of the individuals who use the 
electronic diary and (5) activities related to the implementation process. The 
findings of this study indicated that electronic diary use could be influenced by 
the technology (i.e., reminders, attractive designs, tailored and clear data 
visualization), the end user (i.e., smartphone experience, intrinsic motivation to 
change behavior) and the implementation process (i.e., theoretical and practical 
training). However, most included studies did not take into account the 
structural, political and cultural organizational context, and the implementation 
climate Therefore, the findings of this study suggested to investigate an 
integrated approach for experience-sampling technology including these 
aspects. Researchers might use longitudinal and mixed methods study designs 
to examine the causal relationships between all relevant factors. 

Cognition in daily life 

Chapter 3 describes the feasibility of an experience-sampling platform, the 
PsyMate™, by administering a newly developed objective cognition task in 
healthy individuals. Forty healthy individuals tested a symbol substitution task 
measuring information processing speed for six consecutive days. The 
feasibility was assessed by multilevel regression analyses, with the number of 
trials performed in a 30-second interval (speed) and the percentage of correct 
trials (accuracy) as cognition outcome measures. The participants indicated that 
this symbol task was easy and pleasant to perform. This was also visible in the 
high degree of accuracy (97%). Cognitive performance varied over time, with a 
slight increase in trials in the first days of the monitoring period (adaptation 
period) and more trials completed towards the end of the day (within-day 
fluctuations). Moreover, momentary cognition was related to mood, more 
specifically feeling cheerful, irritated and anxious, and context in terms of 
distraction and location. Healthy individuals completed more trials and made 
fewer mistakes when they felt cheerful. They completed more trials when they 
felt irritated whereas they made more mistakes when they felt anxious. Healthy 
individuals also completed fewer trials and made more mistakes when they felt 
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distracted. To conclude, the findings indicated that an experience-sampling 
platform is feasible to apply momentary cognition tasks in healthy individuals.  
Chapter 4 extends the study described in Chapter 3. An additional objective 
cognition task, measuring concentration and visuospatial working memory, had 
been developed. The chapter describes the feasibility and validity of an 
experience-sampling platform, the PsyMate™, by administering these two 
cognition tasks in a new sample of healthy individuals. In total, 49 healthy 
individuals with an age range between 19 and 73 years old tested both 
momentary cognition tasks for 6 consecutive days. The feasibility and the 
validity were assessed by descriptive statistics and multilevel regression 
analyses, with the numbers of trials performed in a 30-second interval (speed) 
and the percentage of correct trials (accuracy) for the symbol substitution task, 
and correct/incorrect for the visuospatial working memory task as cognition 
outcome measures. The participants reported positive experiences with the 
tasks and felt motivated to perform well. However, the visuospatial working 
memory task was too difficult, as reflected in the low number of correct scores 
(37%). Momentary cognitive performance was related to the context, specifically 
being in company and feeling distracted. Healthy individuals made more 
mistakes in the visuospatial working memory task when they were in company 
and felt distracted. They also completed fewer trials in the symbol substitution 
task when they were in company and felt distracted. Older individuals 
completed fewer trials in the symbol substitution task. In addition, healthy 
individuals made more mistakes in the symbol substitution task when being 
distracted. This study thus confirmed that the PsyMate™ is feasible to apply 
momentary cognition tasks in daily life. However, these tasks need further fine-
tuning. This study also concluded that more research is needed to demonstrate 
the validity and usability of short objective cognition tasks in daily clinical 
practice.  

Continued development and implementation of experience-
sampling technology in family medicine 

Chapter 5 describes the co-creative redesign process of the PsyMate™ to adjust 
the tool to the needs of the psychological assistants to support problem 
explorations for patients suffering from mental health problems in family 
medicine. Phases from the design thinking framework, understand, explore and 
materialize, were used to redesign the experience-sampling platform. In co-



Summary 

245 

creation with two groups of fifteen psychological assistants, we gathered 
information about patient characteristics and current eHealth use. Next, the 
content and functionalities of the PsyMate™ were further developed in co-
creation with five psychological assistants. Finally, four psychological assistants 
tested the adjusted PsyMate™ in daily clinical practice for four months. The data 
were analyzed using content analysis. We gained meaningful insights into the 
needs and desires of the psychological assistants in family medicine. The 
important user requirements were the motivational functionalities, the 
technological performance and the instructions about the use of the PsyMate™, 
especially the introduction and results discussion within their work processes. 
The psychological assistants encountered severe barriers related to the use and 
uptake of the PsyMate™: (1) insufficient consultation time to introduce the 
platform and discuss the results, (2) insufficient skills and knowledge to use the 
tool to support problem explorations during patient consultations, and (3) the 
web-based reporting tool proved too difficult to read and interpret quickly. 
Despite these severe barriers, the implementation of an experience-sampling 
platform in family medicine seemed promising, but the PsyMate™ needed 
further fine-tuning to fit with the daily routines of the psychological assistants. 
In conclusion, implementing this technology was not only a technological 
innovation, but also a behavioral innovation. We recommended to focus on the 
usefulness of this platform in family medicine and to include patient 
experiences in future research.  
 
Chapter 6 describes a step-by-step guide on how and when to use experience-
sampling technology to support problem explorations in daily clinical practice. 
We integrated empirical knowledge from the literature with expert experiences, 
and provided real-world examples and recommendations to facilitate the use 
and implementation of experience-sampling technology in routine clinical care. 
The step-by-step guide describes the relevant stages to apply this technology: 
(1) determine suitability, (2) decide to use the experience-sampling tool, (3) 
introduce the experience-sampling tool, (4) use the experience-sampling tool, 
and (5) discuss the ESM results to support problem explorations. We noticed 
that it is useful to focus on a collaborative care process between the healthcare 
professional and the patient in every relevant stage. Moreover, we suggested to 
be cautious about the interpretation of the monitoring results because the data 
is in essence probabilistic, leading at best to hypotheses on what is going on. 
To conclude, we recommended to tailor the recommendations to the end users’ 
needs and skills, and test them in different target populations and healthcare 
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settings. More research is also needed to investigate end user experiences and 
the implementation process.    
The findings of the aforementioned studies were used as input for the action 
research, described in Chapter 7, which aimed to test and evaluate the 
experience-sampling technology in family medicine, and learn about the 
experiences with its use of both patients and their psychological assistants. The 
PsyMate™ was tested, evaluated and adjusted in collaboration with 
psychological assistants and their patients with anxiety or sleeping problems. 
Organizational barriers identified in Chapter 5 were optimized. The findings of 
this study demonstrated that it remained difficult to integrate experience-
sampling technology into existing work routines. However, when the integration 
succeeded, it yielded meaningful insights into the relation between mood or 
physical status and the situations in which they occur for both patients and 
their psychological assistants. When compared to conventional consultations, 
the psychological assistants felt able to conduct more in-depth problem 
explorations about the patients’ vulnerabilities and strengths in different 
situations, thereby promoting patient empowerment. The findings of this study 
also indicated that demonstrating the tool to the patient and completing 
practice questionnaires together, tailoring the discussion of the monitoring 
results to the patient’s care process and interpreting these results together 
helped to integrate the PsyMate™ into the existing work processes of 
psychological assistants in family medicine. To ensure a better fit between the 
patients’ care processes, the work processes of the psychological assistants and 
the tool, the tool needs further fine-tuning. This study concluded that it is a 
growth process for psychological assistants to become familiar with the use of 
the PsyMate™ within their daily routines. To achieve this growth process, the 
action research was a good study design to learn from each other, and to coach 
psychological assistants.    
 
Chapter 8 summarizes the main findings of each part of the project and 
discusses overall methodological considerations about the study designs used, 
the participants, and the transferability, data triangulation and credibility of the 
results. It then discusses the lessons learned for mHealth implementation in 
daily clinical practice and research. This chapter ends with a summary of 
implications and recommendations for daily clinical practice, future research 
and education. The general discussion chapter reflects on the factors that 
influence the use and implementation of an experience-sampling platform, the 
PsyMate™, in routine clinical care. Its implementation did not only include 
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technological changes, but also behavioral changes. It required both theoretical 
and practical training for the psychological assistants in family medicine. 
Throughout the project, we noticed that it was meaningful to involve relevant 
stakeholders early in the development and implementation process to assess 
their wishes and needs. Moreover, we observed that it was useful to realize 
short communication lines, coaching on the job sessions and opportunities for 
the psychological assistants to share experiences and learn from each other. 
Providing sufficient time and resources seemed a precondition to ensure that 
the psychological assistants were ready for the uptake and use of innovative 
technologies. The findings presented in this thesis indicated that the 
psychological assistants as well as the regional care group need to realize that 
implementation of an experience-sampling platform takes time. Getting 
familiar with this technology is a growth process.  
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Samenvatting 

In de moderne gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van een 
exclusieve focus op symptoomvermindering naar een inclusieve focus op 
lichamelijk welzijn, maatschappelijke participatie, persoonlijk herstel en 
kwaliteit van leven. Deze heroriëntering naar een multidimensionale benadering 
van gezondheid vraagt om nieuwe beoordelingstechnieken. Standaard 
zelfrapportages zoals dagboeken zijn enkel gericht op het opsporen van 
kwetsbaarheden en bieden door de meetfrequentie en de daarmee 
samenhangende mate van retrospectie onvoldoende inzicht in de variatie van 
de geestelijke gezondheid. Met name op het gebied van inzicht in 
adaptatiedynamieken in het dagelijks leven schieten zelfrapportages te kort. 
 
In de huisartsengeneeskunde presenteren veel patiënten zich met vage 
klachten: pijn, angst, somberheid en zorgen over cognitieve achteruitgang. Ook 
zijn er therapeutische uitdagingen voor patiënten waarbij die veranderingen in 
hun levensstijl noodzakelijk zijn: stoppen met roken of minder drinken, nieuwe 
eetroutines aannemen en mobiliteit vergroten. Voor al deze domeinen zijn 
standaardbeoordelingen gericht op symptoomdetectie onvoldoende. Ze missen 
informatie over de contextuele fluctuaties van de mentale toestand of prestaties 
van het individu, en dus de capaciteiten van de persoon in verschillende 
omstandigheden. 

 
mHealth instrumenten gebaseerd op de Experience Sampling Methode (ESM), 
zoals de PsyMate™, worden voorgesteld als alternatief voor standaard 
zelfrapportagebeoordelingen en aanvullend aan klinische observaties en 
interviews. ESM maakt momentane beoordelingen van stemming, cognitie, 
perceptie en gedrag mogelijk in de context van het dagelijks leven, waarbij 
kwetsbaarheden, sterke punten en veerkracht worden gemeten. De PsyMate™ 
werd uitgebreid bestudeerd in academisch onderzoek, bij patiëntenpopulaties 
met psychiatrische en lichamelijke aandoeningen, en verschillende 
leeftijdsgroepen. Er is echter een kloof in empirische kennis over de 
haalbaarheid (d.w.z. de mate waarin experience-sampling technologie 
gemakkelijk te gebruiken is) en de bruikbaarheid (d.w.z. de mate waarin 
experience-sampling technologie ingebed kan worden) van experience-
sampling technologie in de huisartsenpraktijk. Het hoofddoel van dit 
proefschrift was het onderzoeken van de doorontwikkeling en implementatie 
van een experience-sampling platform, de PsyMate™. De PsyMate™ werd 
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voorgesteld als een mHealth instrument ter ondersteuning van de 
klachtenanalyse voor patiënten met psychische problemen in de 
huisartsenpraktijk. De huidige toepassingen van ESM richten zich voornamelijk 
op stemming, perceptie (pijn) en gedrag. Het beoordelen van het cognitief 
functioneren is nog onontgonnen terrein. Patiënten met psychosociale 
problemen ervaren vaak moeilijkheden met herinneren, concentreren, plannen 
en organiseren. De cognitieve mogelijkheden van de patiënt bepalen of hij/zij 
kan omgaan met de eisen van het dagelijks leven. Het secundaire doel van dit 
proefschrift was daarom het verbeteren van de beoordeling van cognitieve 
prestaties in het dagelijks leven. Met onze resultaten willen we bijdragen aan 
het overbruggen van de kloof tussen academisch onderzoek en de klinische 
praktijk.  
 
Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat dit proefschrift uit drie delen. Deel 
I onderzoekt het huidig gebruik van elektronische dagboeken in de 
gezondheidszorg. Deel II evalueert de haalbaarheid van experience-sampling 
technologie voor het meten van objectieve cognitie in het dagelijks leven door 
twee nieuw ontwikkelde objectieve, momentane cognitietaken te testen. Deel III 
onderzoekt het doorontwikkelings- en implementatieproces van experience-
sampling technologie ter ondersteuning van de klachtenanalyse in de 
huisartsenpraktijk.  
 
Hoofdstuk 1 is een inleiding op het onderwerp van dit proefschrift. Het 
beschrijft de overgang van ziekte naar welbevinden in de gezondheidszorg, met 
een breder perspectief op het gezondheidsconcept dat naast symptoom-
vermindering ook verschillende andere gezondheidsdomeinen omvat. Het 
hoofdstuk schetst vervolgens de standaard zelfrapportages (vragenlijsten en 
dagboeken) die in de zorg gebruikt worden om subjectieve informatie te 
verzamelen over symptomen, functioneren in het dagelijks leven, 
maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteit van leven. Het geeft een overzicht 
van de voor- en nadelen van zelfrapportages. Daarna worden als alternatief 
mHealth instrumenten voorgesteld die gebruikmaken van de Experience 
Sampling Methode. De PsyMate™ is een voorbeeld van een experience-sampling 
platform om het functioneren in het dagelijks leven van de patiënt in kaart te 
brengen. Het wordt meestal gebruikt in onderzoek en uitdagingen in de 
implementatie van mHealth instrumenten in de huisartsenpraktijk worden 
besproken. Het hoofdstuk sluit af met de doelstellingen, de onderzoeksvragen 
en de structuur van het proefschrift.  
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Het verkennen van de huidige praktijk 

Hoofdstuk 2 schetst de huidige empirische kennis over factoren die het gebruik 
van elektronische dagboeken in de zorg beïnvloeden, in een scoping review. 
Hier worden ‘elektronische dagboeken’ gedefinieerd als herhaalde individuele 
psychosociale of fysieke gegevensverzameling met behulp van 
meetinstrumenten op een smartphone of een computer. ‘Gebruik’ wordt 
gedefinieerd als het herhaaldelijk registreren van informatie in elektronische 
dagboeken door patiënten of gezonde personen gedurende ten minste een 
week. De literatuur die gepubliceerd werd tussen januari 2000 en december 
2018 werd gescreend. Gegevens werden geanalyseerd door middel van gerichte 
inhoudsanalyse (directed content analysis), door gebruik te maken van het 
Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Het CFIR bestaat 
uit vijf categorieën: (1) de belangrijkste kenmerken van het elektronisch 
dagboek, (2) de economische, politieke en sociale context van de organisatie, 
(3) de interne structuur van de organisatie en het implementatieklimaat, (4) de 
karakteristieken van de individuen die het elektronisch dagboek gebruiken en 
(5) activiteiten met betrekking tot het implementatieproces. De resultaten van 
deze studie gaven aan dat het gebruik van elektronische dagboeken beïnvloed 
wordt door de technologie (d.w.z. herinneringen, aantrekkelijke designs, op 
maat gemaakte en duidelijke datavisualisatie), de eindgebruiker (d.w.z. ervaring 
in het gebruik van een smartphone, intrinsieke motivatie om gedrag te 
veranderen) en het implementatieproces (d.w.z. theoretische en praktische 
training). De meeste geïncludeerde studies hielden echter geen rekening met de 
structurele, politieke en culturele organisatorische context en het 
implementatieklimaat. De resultaten van deze studie suggereerden daarom het 
onderzoeken van een geïntegreerde benadering voor experience-sampling 
technologie, inclusief deze aspecten. Onderzoekers kunnen longitudinale en 
studiedesigns met een mix aan methoden (mixed methods study designs) 
gebruiken om de causale relaties tussen alle relevante factoren te onderzoeken.  

Cognitie in het dagelijks leven 

Hoofdstuk 3 beschrijft de haalbaarheid van een experience-sampling platform, 
de PsyMate™, door een nieuw ontwikkelde objectieve cognitietaak te testen bij 
gezonde individuen. Veertig gezonde individuen testten zes opeenvolgende 
dagen een symbooltaak waarbij informatieverwerkingssnelheid gemeten werd. 
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De haalbaarheid werd beoordeeld door multilevel regressieanalyse, met het 
aantal behaalde trials in een interval van 30 seconden (snelheid) en het 
percentage correcte trials (nauwkeurigheid) als uitkomstmaten voor cognitie. De 
deelnemers gaven aan dat deze symbooltaak gemakkelijk en plezierig was om 
uit te voeren. Dit was ook zichtbaar in de hoge mate van nauwkeurigheid (97%). 
Cognitieve prestaties varieerden over tijd, met een lichte toename in het aantal 
behaalde trials in de eerste dagen van de monitoringperiode 
(aanpassingsperiode) en meer voltooide trials tegen het einde van de dag 
(fluctuaties binnen de dag). Bovendien was momentane cognitie gerelateerd aan 
stemming, meer specifiek zich opgewekt, geïrriteerd en angstig voelen, en 
context in de zin van afleiding en locatie. Gezonde individuen voltooiden meer 
trials en maakten minder fouten wanneer ze zich opgewekt voelden. Ze 
voltooiden meer trials wanneer ze zich geïrriteerd voelden, terwijl ze meer 
fouten maakten wanneer ze zich angstig voelden. Gezonde individuen 
voltooiden ook minder trials en maakten meer fouten wanneer ze afgeleid 
waren. Concluderend gaven de resultaten aan dat een experience-sampling 
platform haalbaar is om momentane cognitietaken toe te passen bij gezonde 
individuen.  
 
Hoofdstuk 4 is een uitbreiding van de studie beschreven in Hoofdstuk 3. Er 
werd een aanvullende objectieve cognitietaak ontwikkeld die concentratie en 
visueel-ruimtelijk werkgeheugen meet. Het hoofdstuk beschrijft de 
haalbaarheid en validiteit van een experience-sampling platform, de PsyMate™, 
door deze twee cognitietaken te laten testen door een nieuwe steekproef van 
gezonde individuen. In totaal testten 49 gezonde individuen met een leeftijd 
tussen 19 en 73 jaar beide momentane cognitietaken gedurende 6 
opeenvolgende dagen. De haalbaarheid en validiteit werden beoordeeld met 
beschrijvende statistiek en multilevel regressieanalyse, met het aantal behaalde 
trials in een interval van 30 seconden (snelheid) en het percentage correcte 
trials (nauwkeurigheid) voor de symbooltaak, en juist/onjuist voor de visueel-
ruimtelijke werkgeheugentaak als uitkomstmaten voor cognitie. De deelnemers 
rapporteerden positieve ervaringen met de taken en voelden zich gemotiveerd 
om goed te presteren. De visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak was echter te 
moeilijk, zoals blijkt uit het laag aantal correcte scores (37%). Momentane 
cognitieve prestaties waren gerelateerd aan de context, meer specifiek in 
gezelschap zijn en afgeleid zijn. Gezonde individuen maakten meer fouten in de 
visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak wanneer ze in gezelschap waren en 
afgeleid waren. Ze voltooiden ook minder trials in de symbooltaak wanneer ze 
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in gezelschap waren en afgeleid waren. Oudere individuen voltooiden minder 
trials in de symbooltaak. Bovendien maakten gezonde individuen meer fouten 
in de symbooltaak wanneer ze afgeleid waren. Deze studie bevestigde dus dat 
de PsyMate™ haalbaar is om momentane cognitietaken in het dagelijks leven 
toe te passen. Deze taken moeten echter nog verfijnd worden. Deze studie 
concludeerde ook dat er meer onderzoek nodig is om de validiteit en 
bruikbaarheid van korte, objectieve cognitietaken in de dagelijkse klinische 
praktijk aan te tonen.  

Doorontwikkeling en implementatie van experience-
sampling technologie in de huisartsenpraktijk 

Hoofdstuk 5 beschrijft het co-creatieve redesign proces van de PsyMate™ om 
het platform aan te passen aan de behoeften van de praktijkondersteuners GGZ 
(POH-GGZ) ter ondersteuning van de klachtenanalyse voor patiënten met 
psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Fasen uit het design thinking 
framework – begrijpen, verkennen en materialiseren – werden gebruikt om het 
experience-sampling platform aan te passen. In co-creatie met twee groepen 
van vijftien POH-GGZ hebben we informatie verzameld over patiëntkenmerken 
en het huidige eHealth gebruik. Vervolgens zijn in co-creatie met vijf POH-GGZ 
de inhoud en functionaliteiten van de PsyMate™ doorontwikkeld. Ten slotte 
testten vier POH-GGZ de aangepaste PsyMate™ gedurende vier maanden in de 
dagelijkse klinische praktijk. De gegevens werden geanalyseerd met behulp van 
inhoudsanalyse. We kregen zinvolle inzichten in de behoeften en wensen van de 
POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste gebruikerseisen waren de 
motiverende functionaliteiten, de technologische prestaties en de instructies 
over het gebruik van de PsyMate™, met name de introductie en 
resultaatbespreking binnen hun werkprocessen. De POH-GGZ ondervonden 
ernstige barrières met betrekking tot het gebruik en de acceptatie van de 
PsyMate™: (1) onvoldoende consulttijd om het platform te introduceren en de 
resultaten te bespreken, (2) onvoldoende vaardigheden en kennis om het 
platform te gebruiken ter ondersteuning van de klachtenanalyse tijdens 
patiëntconsulten, en (3) de web-based rapportagemodule bleek te moeilijk om 
snel te lezen en te interpreteren. Ondanks deze barrières leek de implementatie 
van een experience-sampling platform in de huisartsenpraktijk veelbelovend, 
maar de PsyMate™ moet verder verfijnd worden om te passen bij de dagelijkse 
routines van de POH-GGZ. Concluderend, het implementeren van deze 
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technologie was niet alleen een technologische innovatie, maar ook een 
gedragsinnovatie. We raden aan om te focussen op de bruikbaarheid van dit 
platform in de huisartsenpraktijk en om de ervaringen van patiënten mee te 
nemen in toekomstig onderzoek.   

 
Hoofdstuk 6 beschrijft een stapsgewijze handleiding over hoe en wanneer 
experience-sampling technologie gebruikt kan worden ter ondersteuning van 
de klachtenanalyse in de dagelijkse klinische praktijk. We hebben empirische 
kennis uit de literatuur geïntegreerd met ervaringen van experten, en hebben 
praktijkvoorbeelden en aanbevelingen gegeven om het gebruik en de 
implementatie van experience-sampling technologie in routinematige klinische 
zorg te vergemakkelijken. De stapsgewijze handleiding beschrijft de relevante 
stappen om deze technologie toe te passen: (1) bepaal de geschiktheid, (2) 
beslis om de experience-sampling technologie te gebruiken, (3) introduceer de 
experience-sampling technologie, (4) gebruik de experience-sampling 
technologie, en (5) bespreek de ESM resultaten ter ondersteuning van de 
klachtenanalyse. We merkten dat het zinvol was om in elke relevante stap te 
focussen op een gezamenlijk zorgproces tussen de zorgprofessional en de 
patiënt. Bovendien stelden we voor om voorzichtig te zijn met de interpretatie 
van de monitoringresultaten omdat de data in wezen probabilistisch is en op 
zijn best leidt tot hypothesen om het gesprek op gaan te brengen over wat er 
aan hand is. Tot slot, adviseerden we om de aanbevelingen af te stemmen op de 
behoeften en vaardigheden van de eindgebruikers en deze te testen in 
verschillende doelgroepen en zorginstellingen. Er is meer onderzoek nodig om 
de ervaringen van eindgebruikers en het implementatieproces in kaart te 
brengen. 
 
De bevindingen van de bovengenoemde studies werden gebruikt als input voor 
het actieonderzoek, beschreven in Hoofdstuk 7, dat als doel had de 
experience-sampling technologie in de huisartsenpraktijk te testen en te 
evalueren, en om meer te weten te komen over de ervaringen in het gebruik van 
zowel patiënten als hun POH-GGZ. De PsyMate™ werd getest, geëvalueerd en 
aangepast in samenwerking met POH-GGZ en hun patiënten met angst- of 
slaapproblemen. De organisatorische barrières geïdentificeerd in Hoofdstuk 5 
werden geoptimaliseerd. De bevindingen van deze studie toonden aan dat het 
moeilijk bleef om experience-sampling technologie te integreren in bestaande 
werkroutines. Wanneer de integratie echter wel lukte, leverde dit voor zowel 
patiënten als hun POH-GGZ zinvolle inzichten op in de relatie tussen stemming 
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of fysieke toestand en de situaties waarin deze zich voordoen. In vergelijking 
met conventionele consulten, voelden de POH-GGZ zich in staat om meer 
diepgaande klachtenanalyses uit te voeren over de kwetsbaarheden en sterktes 
van de patiënt in verschillende situaties, waardoor het zetten van de patiënt in 
zijn/haar kracht bevorderd werd. De resultaten van deze studie gaven ook aan 
dat het demonstreren van het platform aan de patiënt en het samen invullen 
van de oefenvragenlijsten, het afstemmen van de bespreking van de 
monitoringresultaten op het zorgproces van de patiënt en het samen 
interpreteren van deze gegevens hielpen om de PsyMate™ te integreren in de 
bestaande werkprocessen van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Om te 
zorgen voor een betere aansluiting tussen de zorgprocessen van de patiënt, de 
werkprocessen van de POH-GGZ en het platform, moet het platform verder 
worden verfijnd. Deze studie concludeerde dat het een groeiproces is voor 
POH-GGZ om vertrouwd te raken met het gebruik van de PsyMate™ in hun 
dagelijkse routines. Om dit groeiproces te realiseren was het actieonderzoek 
een goede onderzoeksopzet om van elkaar te leren en POH-GGZ te coachen.  

 
Hoofdstuk 8 vat de belangrijkste bevindingen uit elk deel van het project samen 
en bespreekt algemene methodologische overwegingen over de gebruikte 
onderzoeksopzet, de deelnemers, en de overdraagbaarheid, datatriangulatie en 
geloofwaardigheid van de resultaten. Vervolgens worden de geleerde lessen 
besproken voor de implementatie van mHealth in de dagelijkse klinische 
praktijk en onderzoek. Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting van 
implicaties en aanbevelingen voor de dagelijkse klinische praktijk, toekomstig 
onderzoek en onderwijs. Het algemene discussiehoofdstuk reflecteert op de 
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de implementatie van een 
experience-sampling platform, de PsyMate™, in routinematige klinische zorg. 
De implementatie omvatte niet alleen technologische veranderingen, maar ook 
gedragsveranderingen. Het vereiste zowel theoretische als praktische training 
van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Gedurende het hele project merkten 
we dat het zinvol was om relevante stakeholders vroeg in het ontwikkel- en 
implementatieproces te betrekken om hun wensen en behoeften te 
inventariseren. Bovendien constateerden we dat het nuttig was om korte 
communicatielijnen, coaching sessies in de praktijk en mogelijkheden voor de 
POH-GGZ om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren te realiseren. Het 
aanbieden van voldoende tijd en middelen leek een voorwaarde om ervoor te 
zorgen dat de POH-GGZ klaar waren voor de opname en het gebruik van 
innovatieve technologieën. De bevindingen in dit proefschrift geven aan dat 
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zowel de POH-GGZ als de regionale zorggroep zich moeten realiseren dat de 
implementatie van een experience-sampling platform tijd kost. Vertrouwd 
raken met deze technologie is een groeiproces.   

  




