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Kan een smartphone 
een manie of depressie 

voorspellen?

WHITEPAPER
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Een manie of depressie 
voorspellen via een 
smartphone?

Dit lijkt een utopie, maar is al bijna 
mogelijk! De app Smart Alert timmert 
hard aan de weg om dit te realiseren. 
Een depressie of manie staat vaak niet 
op zichzelf, veel mensen krijgen in hun 
leven te maken met meerdere episoden. 
Stemmingsstoornissen zorgen vaak voor 
een slechter sociaal functioneren en 
hebben een hoge kans op terugval. Uit 
onderzoek blijkt dat veranderingen in 
spraak, sociale activiteit, fysieke activiteit 
en slaap voorspellers zijn voor zo’n 
terugval. Al deze elementen zijn af te lezen 
met een telefoon: dé persoonlijke gadget 
waar tegenwoordig bijna niemand meer 
zonder kan. Graag nemen we je in deze 
whitepaper mee om samen de utopie 
werkelijkheid te laten worden: het mogelijk 
maken om een manie of depressie te 
voorspellen, en daarmee te voorkomen.

Wat is een 
(manische) 
depressie? 
Iemand met een depressie heeft een 
ongewone somberheid en/of heeft 
duidelijk verminderde interesse of 
plezier in (bijna) alle activiteiten. Iemand 
met een manische depressie maakt 
manische/hypomane perioden en 
depressieve perioden door, afgewisseld 
met klachtenvrije perioden. Deze vorm 
van depressie begint vaak in de vroege 
volwassenheid. 

Op de volgende pagina staan cijfers waar onze handen van gaan jeuken.  Wij willen 
verschil maken om de mensen met manische of depressieve periodes te ondersteunen. 
We hopen ze een handje te helpen door middel van de app Smart Alert.
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Naar schatting hebben zo’n 800.000 mensen een depressie. 
Dat betekent 1 op de 20 mensen in Nederland.

van de Nederlanders (18-65 jaar) kreeg ooit in het 
leven de diagnose manische depressie. 1,3%

Van de kinderen met 
depressieve ouders, 
ontwikkelt 40% een 

depressie vóór het 18e 
jaar.

Zo’n 546.500 mensen in 
Nederland maken een 

depressieve periode mee.

Bij de helft van de mensen 
die ooit een depressie 
heeft gehad, komt de 

depressie terug, gemiddeld 
7 tot 8 keer gedurende hun 

levensloop.

50% 40%

:
 

Er is (nog) geen uitzicht op totale genezing van mensen met een 
manische depressie.

bronnen Trimbos & MIND
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Wat is Smart Alert? 
Smart Alert is een app die werkt op een 
Android telefoon. De app verzamelt en 
analyseert informatie over de activiteit 
van de gebruiker. Smart Alert helpt de 
gebruiker bij het vroegtijdig vaststellen 
van gedragsveranderingen die kunnen 
duiden op een manische of depressieve 
periode. Dit gebeurt op basis van 
algoritme: een vooraf bepaalde logica 
om berekeningen uit te voeren die naar 
een bepaald punt leiden. Dit punt kan, 
bijvoorbeeld bij extreem weinig slaap en 
veel social media gebruik, een mogelijke 
manie voorspellen. Elementen die 
gemonitord worden door de app zijn: 

Smartphone gebruik

Aantal stappen

Afstanden die de gebruiker aflegt

Social media gedrag

Belgedrag

Rusttijd in de nacht

Daarnaast kan de gebruiker zelf zijn/haar gemoedstoestanden invoeren met behulp 
van de life chart. Met de app willen we mensen met een (manisch) depressieve stoornis 
inzicht geven in hun gedragsverandering, om hiermee de kans op een terugval te 
verminderen.  
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Nee. Maar in Nederland én als app wel. 
In Amerika is Ginger.io al een aantal 
jaren bezig met het ontwikkelen van een 
app om mensen inzicht te geven in hun 
gedrag. Ook bij de Universiteit van Tel Aviv 
en de Univeriteit van Kopenhagen lopen 
onderzoeken over de voorspellende waarde 
van smartphonedata. Uit onderzoek 
blijkt dat er een sterke relatie is tussen 
smartphone data en de mate van een 
depressie of manie. Deze onderzoeken 
helpen enorm om Smart Alert te 
verbeteren.

Is Smart Alert 
onderzocht? 
We willen de app vlekkeloos laten werken. 
De eerste stappen zijn gezet, maar er is 
werk aan de winkel. Dit kunnen we niet 
alleen: we hebben hulp nodig. We hebben 
een aantal testgroepen gehad waardoor 
we de app de afgelopen periode flink 
hebben kunnen verbeteren. We hebben 
nu een testgroep nodig voor een volgende 
pilot.

Smart Alert 100%  
vernieuwend?

‘Uit onderzoek blijkt dat er 
een sterke relatie is tussen 

smartphonedata en de mate 
van een depressie of manie’
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Wij geloven dat we mensen kunnen helpen niet terug te vallen in een manie of depressie, 
maar kunnen het niet alleen. Jij kunt het verschil maken door deelnemers voor de 
testgroep te vinden zodat de app Smart Alert vlekkeloos werkt. Deelnemers hoeven 
niet veel te doen: af en toe nemen we contact met hen op en stellen we een aantal 
vragen. Daarnaast wordt alle data anoniem verzameld zodat wij analyses kunnen doen. 
Deelnemers hebben er dus gelijk al baat bij en kunnen ook altijd op- of aanmerkingen 
doorgeven om de app te verbeteren.

Jij kunt als zorgprofessional een groot 
aandeel hebben in het succesvol maken van 

de app en daarmee een bijdrage leveren 
aan preventie van manische en depressieve 

periodes bij mensen in je omgeving. 
Is Smart Alert interessant voor jouw 
patiënten of voor jouw organisatie, 

laat het ons weten.

Hoe kun jij een aandeel 
hebben in preventie?
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Meer informatie over Smart Alert  
of direct aanmelden?  

kijk op www.smart-alert.nl  

of mail naar info@smart-alert.nl  
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Smart Alert is een initiatief van NHL Stenden, GGZ Friesland en Appyhapps  

en wordt ondersteund door Stichting de Friesland.


