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Ambulante zelf-rapportage 

hoge ecologische validiteit

Ambulante zelf-rapportage 

minder gebiased

NU:

Retrospectief:
TOEN:

3 vormen van het ‘bewuste’ zelf
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UPPER studie 

• Invloed van onplezierige en plezierige 
gebeurtenissen op stemming

• Hoe hangt emotionele reactiviteit op 

negatieve gebeurtenissen samen met 

reactiviteit op positieve gebeurtenissen?

• UPPER = Uitdieping van het Positief 

Potentieel van Emotionele Reactiviteit

UPPER studie 

• Gecombineerde dagboek- fMRI studie

• N = 75, vrouwelijke studenten 18-25 jaar

• Uiteenlopende scores op Neuroticisme

Gebeurtenissen
Onplezierige gebeurtenissen Plezierige gebeurtenissen

Stemming

• Andere factoren die reactiviteit 
beïnvloeden, zoals kwaliteit van slaap, 

ongesteldheid etc. 

• Alle vragen 5x per dag om de 3 uur

• Gedurende 14 dagen

• Haalbaar in een studentenpopulatie

Methoden van ambulant meten
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In UPPER studie:

Faciliteit binnen het UCP voor idiografisch onderzoek 

www.ilab-psychiatrie.nl

Dr. H. Riese, hoofd Ilab, onderzoeker
Prof. dr. R.A. Schoevers, hoofd UCP, psychiater

Dr. K.A.M. Janssens, onderzoeker

Smartphone applicatie

• Aangestuurd vanuit het ROQUA systeem

• Gebruiksvriendelijk 

• Mooie lay-out

• Werkt op vrijwel alle smartphones

• Automatische protocollen 

Foto: Pjotr Wiese Foto: Pjotr Wiese
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De onderzoeker

• Gelijk antwoorden kunnen zien 

• Weinig handelingen om protocol aan te 

zetten
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Klinisch belang

• Lenderking et al. (2008): veranderingen in 

symptomen eerder gedecteerd

• Ontwikkeling van individuele interventies

• Patiënt goed kunnen monitoren

De toekomst

• Applicatie die gedownload kan worden

• Automatiseren van tijdsreeksanalyses

• Automatisch adviezen genereren, 

wenselijk?

Verdere interesse?

• Smartphone applicatie en mogelijkheden

– ROQUA: www.roqua.nl

• e.veermans@umcg.nl

• s.sytema@umcg.nl

– I-lab: www.ilab-psychiatrie.nl

• h.riese@umcg.nl
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