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Psychische klachten spelen zich af in de context van het dagelijkse leven (1, 2). Als clinici hebben we echter

slechts beperkte toegang tot deze contextuele informatie. We moeten ons vaak beperken tot wat cliënten of

hun familie hier achteraf over vertellen. Deze informatie is niet alleen gekleurd (bv. door hoe mensen zich op

dit moment voelen), maar ze wordt ook gelimiteerd door de beperkingen van ons geheugen (3-5). Bovendien

treedt er veel variatie op in deze psychische klachten: de ene dag voelt iemand zich goed, de andere een pak

minder. Met onze standaardbenaderingsmethode, zoals het klinische interview, is het heel lastig om deze

variatie goed in te schatten. Net zoals we bij suikerziekte ook in het dagelijkse leven de bloedglucose meten,

denken wij dat het net zo zinvol zou zijn om patiënten zichzelf overdag te laten monitoren (6). Dit zouden we

willen doen via de ‘experience sampling’-methode (ESM) (7, 8).

 

ESM is een gestructureerde dagboektechniek waarbij men aan patiënten vraagt om gedurende een aantal

dagen op meerdere momenten per dag informatie te verzamelen over hun mentale toestand, maar ook over

de context waarin zij zich bevinden (7, 8). Dit laat ons toe om informatie te verzamelen over de dynamiek van

emoties, symptomen en gedrag in de context van het dagelijkse leven van de cliënt. De informatie die we uit

dergelijke gegevens kunnen afleiden, kan ons een beter zicht geven op de leefwereld van de cliënt. Dit maakt

het mogelijk om behandelingen verder te personaliseren (9). ESM wordt momenteel echter bijna uitsluitend

gebruikt binnen een onderzoekscontext (10). Het is dan ook nog niet duidelijk welke informatie klinisch

relevant is, hoe we deze informatie moeten verzamelen en hoe we deze informatie aan onze cliënten moeten

voorstellen. Om een antwoord te krijgen op deze vragen, organiseerden we focusgroepen waarin we peilden

naar eindgebruikersperspectieven op de klinische implementatie van ESM.

 

In ons onderzoek namen mensen in remissie van een gediagnosticeerde psychose (n = 10) en clinici binnen de

geestelijke gezondheidszorg (n = 36) deel aan focusgroepen. Elke focusgroep duurde ongeveer 90 minuten. De

focusgroepen met cliënten hadden de volgende thema’s: klinisch potentieel van ESM, sociale interactie en

fenomenologie omtrent de ervaring van psychose. De focusgroepen met clinici omvatten de volgende

thema’s: ESM klinisch gebruiken, ESM-data visualiseren, terugkoppeling van data in realtime en subjectieve



barrières voor gebruik. De focusgroepen werden opgenomen, getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd met

Nvivo12-software.

 

Bij personen in remissie van een psychose waren de meningen omtrent het klinische gebruik van ESM

gemengd. Afhankelijk van de ernst van de problematiek namen de deelnemers verschillende standpunten in

betreffende de bereidheid tot het gebruik van ESM. Bovendien heerste er bezorgdheid over de vraag of de

huidige ESM-items de volledige reikwijdte van de symptomatologie kunnen bevatten. Thema’s rond liefde en

impulsiviteit werden bijvoorbeeld aangehaald als nieuwe, psychosespecifieke ESM-thema’s. Bij clinici waren

de meningen eveneens verdeeld, maar de grote meerderheid (32/36, 88,89%) stond open voor het klinische

gebruik van ESM. Clinici vragen daarbij om ESM-software met een veelheid van functies en

visualisatiemogelijkheden. Zo moet de software voldoende flexibel zijn in gebruik, zonder dat dit ten koste

gaat van het gebruiksgemak. Ondanks het enthousiasme werden er ook zorgen geuit over technologie,

juridische implicaties en algehele haalbaarheid van software-implementatie in de praktijk.

 

Met de bovenstaande resultaten als uitgangspunt ontwikkelden wij een klinische ESM-softwareapplicatie.

Tijdens de workshop gaven wij een demo van het prototype zodat de deelnemers zelf konden experimenteren

met de functionaliteiten en de werkwijze. Zo zagen ze hoe je een account kan aanmaken, hoe je vragenlijsten

kan gebruiken en zelf kan aanmaken, hoe je data kan visualiseren en ook hoe je geautomatiseerde

pushnotificaties naar cliënten kan sturen. Na afloop werden de deelnemers uitgenodigd om ons prototype

verder uit te testen. Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in de ontwikkelde softwareapplicatie, voel u dan vrij om

te surfen naar https://m-path.io/landing/

 

In toekomstig onderzoek zullen wij het ontwikkelde prototype verder uittesten door een haalbaarheidsstudie,

alsook een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep, uit te voeren. Buiten onderzoek zijn wij

momenteel ook bezig met het minimaliseren van bezorgdheden omtrent dataveiligheid door onze software te

certificeren met een CE-markering en te integreren binnen het elektronische patiëntendossier. Op termijn

hopen wij er zo voor te zorgen dat de ontwikkelde ESM-software doeltreffend, efficiënt en op een betrouwbare

manier gebruikt kan worden binnen de praktijk.
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