
 

 

 

Doel van het onderzoek SMOEL (Stemmingsmonitoring bij oncologische patiënten in de eerste lijn) is een pilotstudie om 

inzicht te krijgen in de haalbaarheid van zelfmonitoring van stemming na een oncologische behandeling. 

Ecological Momentary Assessment (EMA) ook wel dagboekstudie of zelfmonitoring genoemd 

is een vrij nieuwe manier om gestructureerd data te verzamelen. Gedurende een specifieke 

periode beantwoordt de patiënt meerdere malen per dag enkele korte vragen over dat 

moment. Hierbij kan gevraagd worden naar symptomen, emoties of cognities maar ook naar 

informatie over de context van situaties zoals gezelschap of activiteiten. In ons onderzoek 

gaan de vragen over stemming en activiteiten. Patiënten krijgen de uitnodiging voor het 

beantwoorden van de vragen steeds toegestuurd via een link in een sms. Het grote voordeel 

van EMA ten opzichte van gewone vragenlijsten zoals de 4-DKL is dat de patiënt zijn klachten 

in het moment registreert en zich niet over een hele periode klachten hoeft te herinneren 

en samenvatten. Patiënten met kanker hebben immers vaak geheugen- en andere cognitieve 

problemen als gevolg van de chemotherapie. Met EMA kan tijdiger en nauwkeuriger een 

ongunstig beloop worden vastgesteld.  

Belasting voor de patiënt is het invullen van de vragenlijsten 3x per dag gedurende 6 weken. Dit kost de patiënt ongeveer 

1 minuut per keer. Daarnaast heeft de onderzoeker aan het begin (max 10 minuten) en einde (max 30 minuten) van de 

6 weken telefonisch contact met de patiënt. Meerwaarde voor de patiënt is dat zij elke week een kort overzicht kunnen 

ontvangen van de data en ook kunnen zij na zes weken een wat uitgebreider rapport ontvangen. Indien de patiënt dit 

wil kan hij/zij de gegevens bespreken met de huisarts of POH-GGZ waardoor zo nodig tijdig actie ondernomen kan 

worden. 

Belasting voor de huisarts of POH-GGZ bestaat uit driemaal een onderzoeker ontvangen in de praktijk. De onderzoekers 

ondersteunen de assistentes bij het uitvoeren van een zoekactie in het huisartsinformatiesysteem (HIS) op basis van de 

inclusiecriteria. De resulterende lijst met patiënten wordt voorgelegd aan de huisarts om te controleren op 

exclusiecriteria. Na 3 en na 6 maanden wordt de zoekactie nog een keer herhaald om nieuwe patiënten te identificeren. 

Het benaderen van de patiënten en de technische ondersteuning van de zelfmonitoring wordt door de onderzoekers 

geregeld. Wel is het mogelijk dat een patiënt het spreekuur willen bezoeken om de rapportage te bespreken. 

Meerwaarde voor de huisarts of POH-GGZ is de mogelijkheid om bij een patiënt waar somberheid speelt op tijd 

psychologische zorg in te kunnen zetten. Daarnaast levert dit onderzoek kennis en inzicht op over stemmingsklachten 

na kanker en over de waarde van psychologische zelfmonitoring binnen de eerstelijns zorg. De verwachting is dat het in 

de toekomst mogelijk wordt voor de huisarts of zijn POH-GGZ om de behandeling te personaliseren op basis van de 

EMA-gegevens. Na afloop ontvangt elke deelnemende huisarts de resultaten van het gehele pilot-onderzoek. 

Patiënten die mee kunnen doen zijn  

1. Minimaal 18 jaar of ouder  

2. In opzet curatief behandeld voor een maligniteit, waarbij er een relatief gunstige prognose is waardoor ‘doorleven 

na kanker’ dus van belang is. We zullen actief zoeken op colorectaal carcinoom, mammacarcinoom en 

prostaatcarcinoom. Daarnaast kan de huisarts patiënten met een ander type tumor dat wel voldoet aan deze 

omschrijving aandragen (bijvoorbeeld cervixcarcinoom). 

3. klaar met hun initiële behandeling. Patiënten worden benaderd in de periode 1 maand tot 2 jaar na afronding van 

hun initiële behandeling (chirurgie/chemotherapie/radiotherapie/soortgelijke nieuwe therapie) Patiënt mag tijdens 

deelname aan SMOEL nog bezig zijn met langdurige hormonale behandeling of soortgelijke nieuwe behandeling. 

 

De exclusiecriteria zijn  

1. Ernstige depressie waarvoor directe behandeling noodzakelijk is (bv. suïcidaliteit) 

2. Ten tijde van inclusie bij zorgverlener buiten de huisartsenpraktijk onder behandeling i.v.m. somberheid /depressie  

3. Onvermogen vragenlijst in te vullen (bv cognitieve problemen, onvoldoende beheersing Nederlandse taal) 

4. Bezwaar van de huisarts tegen benaderen patiënt 

Figuur: Visuele weergave van 
vragen die gesteld kunnen worden 
via EMA 


