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Persoon-specifieke inzichten
(Historische analyse: Robinson, 2011)

“Although developmental 
psychology is focused on 
individuals, it has become 
clear that understanding 
change requires an 
analysis of an individual’s 
experience”.

(Sameroff, 2010, p13). 
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Risico-factor
(bijv. Weinig emotionele steun)

r = -,32, p = ,003
1 effect voor de 

steekproef



Als de individuele dynamiek is ontrafelt

Gepersonaliseerde interventie

Interventi
e

Niet effectief

Effectief

Of zelfs schadelijk? 
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(e.g., Thijssen et al, 2017: Weeland & Keijsers, in prep)

r = -,32
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(e.g., Bamberger, 2016; Hamaker & Wichers, 2018) 

r = -,45
r = -,10

r = +, 35

r = ,00





Passive
Monitoring Possible….





50% 
Krijgt ooit in het leven te 
maken met psychische 
problemen, zoals angst en 
depressie

Kessler et al, 2005



20%
Van de jongeren (12-25) 
loopt rond met 
emotionele problemen



4.5 jaar 
Duurt het gemiddeld 
voordat een adolescent 
hulp krijgt bij depressie

Raven et al, 2014



Vroege 
kansen 
onbenut

http://kidsmug.net/getting-help-for-depression/


Probleem 1
Wie is er depressief?



Grumpy or Depressed?



2013-2016



Empirische studie
N = 256 en beide ouders (N = 573 screened)
3 weken, 3 maanden tussenpozen
8 x per dag een korte vragenlijst
Meer dan 5000 datapunten per week

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk7uzCmYTNAhVFuxQKHXUSChAQjRwIBw&url=http://pngimg.com/img/electronics/smartphone&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGBEfYueOuTlXGvvaRtfUaVfdUDzQ&ust=1464780169990371


Experience Sampling data
(e.g. Reis, 2012; Van Roekel & Keijsers, in press)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk7uzCmYTNAhVFuxQKHXUSChAQjRwIBw&url=http://pngimg.com/img/electronics/smartphone&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGBEfYueOuTlXGvvaRtfUaVfdUDzQ&ust=1464780169990371


0%
Van de ouders in ons 
onderzoek had door dat 
hun kind depressief was



Probleem 2
Hoe kan je kinderen 
eerder identificeren en 
helpen?



7%
ontvangt preventieve 
zorg voordat een 
depressieve stoornis is 
ontstaan 



Cognitieve gedragstherapie 
(Hillegers, Keijsers, et al., 2015- …)

IRIS app

• Speel je samen met vrienden

• Je leert jezelf kennen (met ESM)

• Toffe challenges (durf jij ze aan?)

• We schreeuwen het niet altijd van de daken, wat we 

leuk vinden aan de mensen om ons heen. Soms is 

het best fijn om te horen. Vraag een vriend / vriendin 

wat ze leuk vinden aan jou.

• Doe je kookschort maar vast aan! Het is tijd voor 

een cook-off. Bereid vanavond een lekkere maaltijd 

voor je gezin.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk7uzCmYTNAhVFuxQKHXUSChAQjRwIBw&url=http://pngimg.com/img/electronics/smartphone&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGBEfYueOuTlXGvvaRtfUaVfdUDzQ&ust=1464780169990371


Leuk om te weten wanneer je het meest gelukkig bent

• Wie is er dan bij je? 

• Wat denk je dan?

• Wat doe je dan?

Je kan je eigen “geluksrecept” uitvinden

Interventie wordt positief ervaren

“dan hoef je je niet meer te vervelen”

Wat jongeren er van vinden
[marktvaliditeit]



Probleem 3
One size doesn’t fit all.
Personalizeren van 
interventie
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r = -,45
r = -,10

r = +, 35

r = ,00



Automated personalized advice based on 
Experience Sampling (automated vector autoregressive modeling):

Van Roekel et al., 2017, Behavior Therapy



Promise
Experience Sampling helpt bij 
- Identificeren risico 
-Zelf-inzicht
-Gepersonaliseerd advies 



(e.g., Molenaar, 2004; Reis, 2012)

Een nieuw complementair paradigma

NOMOTHETHISCH
Longitudinaal

IDIOGRAPHISCH
Experience Sampling

[n=300 x t= 60 dgn x 4 momenten] [n=100 x t=100 weken]Lange termijn| Groeps-niveau Real-time | Persoons-specifiek

(e.g., Molenaar, 2004) 



tutorial: van Roekel, Keijsers, Chung, in press



Uitdagingen
Laten we realistisch 
blijven (Keijsers & Van Roekel, 2018)



Valkuilen
• Opzetten studie is tijdrovend

(meerdere pilots nodig)

• Impact deelnemers -
compliance

• Meetinstrumenten

• Analyse van data

is complex
(tutorial: van Roekel, Keijsers, Chung, in press)
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Veel dank 


