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Abstract

In dit proefschrift onderzoeken we of voorspellende modellen kunnen bijdragen
aan vooruitgang in gepersonaliseerde depressiebehandeling. Innovaties op dit
gebied zijn nodig vanwege de hoge kosten van psychotherapie en de toenemende
vraag. Door de toenemende beschikbaarheid en het gebruik van meetapparatuur is
een enorme schat aan gegevens ontstaan, die het gebruik van voorspellende model-
leringstechnieken mogelijk maakt om te onderzoeken of voorspellende modellering
waardevol kan zijn. In dit proefschrift hebben we ons voornamelijk gericht op
de korte termijn modellering van stemming, en de lange termijn modellering van
behandelresultaten. De korte termijn voorspellingen zijn uitgevoerd met gebruik-
making van beschikbare standaardtechnieken, een op literatuur gebaseerd model
en modellen die zijn gegenereerd met behulp van genetische programmeertech-
nieken. Voorspellende prestaties varieerden tussen studies vanwege verschillen in
trainingsgegevens en experimentele opzet. De modellen zijn in staat gebleken om
de stemming te voorspellen met een RMSE tot 0,113 op een intervalschaal van 0 tot
1. Verder hebben we een feature learning methode voorgesteld, welke als doel heeft
de voorspellende prestaties te verbeteren, waarvan werd vastgesteld dat het de voor-
spellende prestaties aanzienlijk verhoogden in vergelijking met controlecondities.
De genetische programmeer benadering resulteerde in eenvoudige modellen die
behoorden bij de best presterenden. We hebben ook een methode geïntroduceerd
die de prestaties van dynamische systeemmodellen rigoureus beoordeelt, omdat
historisch dynamische systeemmodellen worden gebruikt om gezondheidsgere-
lateerde dynamiek te modelleren, en omdat de validatie van dergelijke modellen
niet altijd correct wordt beschreven. De genetische programmeer benadering
maakte gebruik van deze beoordelingsmethode om haar modellen te genereren.
De lange termijn voorspelling van het klinische behandelresultaat resulteerde in
AUC-waarden tussen 0,71 en 0,78. Ten slotte hebben we een conceptueel kader geïn-
troduceerd om de historische en conceptuele hiaten tussen de onderzoeksdomeinen
te overbruggen die samenkomen in dit nieuwe veld van voorspellende modellering
in e-mental health, waarmee we een literatuuronderzoek hebben uitgevoerd. Wij



zijn van mening dat de voorspellende modellen al meerwaarde kunnen hebben in
innovatieve behandelingstoepassingen, maar de minimale prestatie-eisen zullen
variëren afhankelijk van het type toepassing waarin het wordt gebruikt.


