
1. Wat zijn de kenmerken van depressie 
patiënten met energie-gerelateerde 

symptomen? (WP1)

Om de demografische, leefstijl- en klinische
kenmerken van depressie patiënten met
energie-gerelateerde symptomen in kaart te
brengen maken we gebruik van de omvangrijke
BIONIC dataset met observaties uit acht
verschillende Nederlandse cohorten van meer
dan 19.000 personen die gedurende hun leven
een depressie hebben gehad depressie. De
unieke grootte van deze dataset maakt het
mogelijk om patiënten met drie specifieke
energie-gerelateerde symptomen (toename in
eetlust of gewicht, overmatig veel slapen en
verminderde energie) te vergelijken met
patiënten zonder deze symptomen. Patiënten
met energie-gerelateerde symptomen waren
vaker vrouw, hadden een jongere leeftijd,
minder fysieke activiteit en hogere body mass
index dan patiënten zonder deze symptomen.
De klinische karakteristieken van patiënten
met energie gerelateerde symptomen waren
niet onderscheidend.

2. Hebben voedingsstrategieën effect 
op het symptoom profiel van immuno-

metabole depressie? (WP2)

De MooDFOOD preventie studie is een
groot gerandomiseerd onderzoek naar de
effecten van twee voedings-strategieën
op de preventie van depressie bij meer
dan 1.000 mensen met overgewicht en
een hoog risico op depressie. Binnen deze
studie hebben wij de effecten van
voedings-strategieën op twee algemene
symptoomprofielen van depressie (een
somatisch profiel en een ‘stemming en
cognitie’ profiel) en het specifieke
symptoom profiel van immuno-metabole
depressie onderzocht. Resultaten lieten
zien dat deelname aan therapeutische
sessies gericht op gezonde voeding en
voedingsgedrag somatische en energie-
gerelateerde symptomen gedurende één
jaar effectief kan verminderen. Dagelijkse
inname van supplementen bestaande uit
omega 3-vetzuren, selenium, foliumzuur,
vitamine D en calcium had niet het
beoogde positieve effect.

3. Hoe reageren patiënten met kenmerken 
van immuno-metabole depressie op 

antidepressiva? (WP2)

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij
data aangevraagd van vier studies naar de
behandeleffecten van verschillende vormen
antidepressiva (STAR*D, COMED, GENDEP en
iSPOT-D). De eerste stap is om voor elke vorm
van antidepressiva binnen de vier studies te
onderzoeken of het energie-gerelateerde
symptoom profiel en – indien beschikbaar –
body mass index en een biomarker van
systemische inflammatie (CRP) voorafgaand
aan de behandeling, als ook een combinatie
van deze drie kenmerken, voorspellend is voor
behandeluitkomsten. De tweede stap is om
resultaten die gaan over vergelijkbare vormen
van antidepressiva te combineren door middel
van meta-analyse.

Depressie is geen one-size-fits-all diagnose maar kent vele
vormen. Behandelingen zijn hier echter vaak niet op afgestemd
en behandelsucces in de praktijk is over het algemeen laag. Het
doel van PERCIM is om gepersonaliseerde zorg voor depressie te
verbeteren door te focussen op een bepaald subtype,
zogenaamde “immuno-metabole depressie”. Immuno-metabole
kenmerken komen voor bij ongeveer 25% van de mensen met
depressie en omvatten specifieke atypische, energie-
gerelateerde symptomen (bijvoorbeeld een verhoogde eetlust of
gewichtstoename gedurende een depressieve episode, veel
slapen of extreme vermoeidheid) en biologische ontregelingen
zoals overgewicht of verhoogde ontstekingswaarden.

PERCIM is onderverdeeld in drie werkpakketten (WP’s) met elk een
eigen thema:
• Karakteristieken van immuno-metabole depressie (WP1)
• Onderzoeken van behandelopties voor immuno-metabole

depressie (WP2)
• Onderzoeken van wensen/aanbevelingen van patiënten (WP3)

LOPENDE STUDIES:

Januari ’20:
Poster presentatie  
HEALTH-RI congres over 
de kenmerken van van 
immuno-metabole 
depressie (BIONIC)

Juli ’20:
Marije van Haeringen heeft 
haar bachelor scriptie bij 
GGZinGeest/ VUmc
geschreven en nu werkt zij, 
naast haar master Wiskunde, 
één dag in de week mee aan 
PERCIM.

Juni ’20:
Om de vertraging rondom 
het sorteren van de bloed 
samples wat in te lopen 
hebben meerdere project 
teamleden uiteindelijk 
meegeholpen in het VUmc.

WAAR STAAN WE NU? Het project loopt volgens planning. Een
eerste paper over de MooDFOOD preventie studie is ingediend voor
publicatie in een wetenschappelijk vakblad en van een tweede
paper over de demografische en klinische kenmerken van immuno-
metabole depressie is een eerste versie klaar. Op dit moment zijn wij
bezig met het analyseren van data voor een derde paper over de
effecten van antidepressiva voor dit subtype. Daarnaast wordt er in
bloed dat verzameld is bij deelnemers van verschillende
behandelstudies de aanwezigheid van ontstekings- en metaboliet-
waarden bepaald. Dit is naar verwachting eind dit jaar afgerond.

WAT STAAT ER OP DE PLANNING? 
• Met behulp van data van drie gerandomiseerde behandelstudies, onderzoeken of 

inflammatie voorafgaand aan de behandeling als kenmerk van immuno-metabole 
depressie voorspellend is voor behandeluitkomsten met running therapie 
(MOTAR), lichttherapie (LiDDia) en voedingsinterventies (MooDFOOD).

• Binnen deze studies onderzoeken of behandeluitkomsten gepaard gaan met 
verminderde inflammatie om zo het mechanisme beter in kaart te brengen.

• Onderzoeken welke metabolomics signaturen specifiek zijn voor immuno-
metabole depressie.

• Bijeenkomst Stakeholder Advisory Board April 2021. 

PERSONALISED CARE FOR DEPRESSION:
Bringing immuno-metabolic depression from bench to bedside

Judith van der Horst neemt 
deel als ervarings-
deskundige aan PERCIM. 
Begin september is haar 
boek uitgekomen waarin zij 
haar ervaring deelt met 
depressie en therapie. Meer 
informatie is te vinden op: 
https://www.fit4fun.nl/boek/

Namens het PERCIM project team, 
Sarah Vreijling, promovendus

s.vreijling@ggzingeest.nl
Vragen, opmerkingen of feedback? 
Scan de QR code en laat het ons weten!
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