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Persoonlijke update van de promovendus op het PERCIM project
Het is wat stiller geweest vanaf onze kant omdat het PERCIM project helaas een tijdje
op een wat lager pitje heeft gestaan. In mei 2021 ben ik ziek uitgevallen. Dit is een vrij
pittig herstelproces geweest, onder andere omdat ik er een depressie bovenop kreeg.
Zo zie je maar, veel kennis over depressie is niet voldoende om zelf de dans te
ontspringen!
Naast fijne steun, geduld en begrip vanuit mijn omgeving, waaronder ook mijn
collega’s vanuit PERCIM, heb ik ontzettend veel baat gehad bij de behandeling voor
mijn depressie. Bij mij was de eerste behandeling direct een succes, maar helaas weten
we vanuit PERCIM dat dit niet voor iedereen zo geldt. Hoe fantastisch zou het zijn als
we de kans op een geslaagde behandeling kunnen vergroten door behandelingen
beter af te stemmen op de kenmerken van de patiënt? Mijn ervaringen van het
afgelopen jaar, hoe graag ik ze ook had willen missen, hebben ervoor gezorgd dat ik
mij meer dan ooit verbonden voel met de mensen over wie dit onderzoek gaat en hen
ook een passende behandeling gun.
Begin dit jaar ben ik begonnen met het oppakken van mijn onderzoekstaken en sinds
kort werk ik weer mijn normale uren. In de tussentijd hebben we goede hulp
ontvangen van een aantal stagiaires waardoor het project niet helemaal stilstond.
Graag geef ik jullie, namens het PERCIM team, in deze nieuwsbrief onder andere een
overzicht van de studies die op dit moment lopen en waar we na de zomer mee gaan
starten. Veel leesplezier!

Maak kennis met onze stagiares
Mijn naam is Urani Leka en ik zit in het eerste jaar van mijn onderzoeksmaster
neurowetenschappen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. De focus van mijn
studie is neurologie en een van mijn interesses is psychiatrie. Het PERCIM project trok
meteen mijn aandacht bij het zoeken naar een stageplek. Het is zo verfrissend dat dit
project voorbij gaat aan one-size-fits all formules en zich richt op gepersonaliseerde
zorg. Het is tijd dat er verandering komt in de aanpak van depressie en het PERCIM
project draagt hier een steentje aan bij. Het was en is nog steeds erg leuk om stage te
lopen op dit project!

Ik ben Simone Dunn, student aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en in het
laatste jaar van de masteropleidingen neurowetenschappen en filosofie. Mijn
wens is om mentale gezondheid op grote schaal te verbeteren. Door mee te
werken aan het PERCIM project hoop ik bij te dragen aan een genuanceerder
beeld van depressie en daarmee het ontwikkelen van gepersonaliseerde
behandelopties.

Mijn naam is Luca Wagner en ik schrijf op dit moment mijn bachelorscriptie voor
mijn studie Psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het
interessante aan het PERCIM project vind ik dat het naar de verschillen tussen
mensen met een depressie kijkt en de bijbehorende lichamelijke ontregelingen
in kaart brengt. Wanneer we uitgaan van het idee dat elke depressie hetzelfde is,
vergeten we vaak het belang van leefstijl, voeding en een gezond gewicht.
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Lopende studies: welke
behandelingen werken?
Onder begeleiding van Rick Jansen
en
Femke
Lamers
worden
verschillende studies uitgevoerd
binnen het PERCIM project. Deze
studies worden gedaan om te
kijken welke behandelingen het
beste aansluiten bij mensen met
een immuno-metabole depressie.
Onze
verwachting
is
dat
behandelingen gericht op het
verbeteren van leefstijl beter
werken voor deze groep dan het
gebruik van antidepressiva.

1. Hardlopen of antidepressiva
als behandeling voor immunometabole depressie

2. Immunometabole depressie voorkomen met voedingsstrategieën
Studie 1: de rol van het imuunsysteem
● In deze studie worden twee voedingstrategieën onderzocht bij
mensen met overgewicht en milde depressieve klachten:
1) groepssessies over het aanleren van gezonde eetgewoontes

● In deze studie onderzoeken we
hoe mensen met kenmerken van
immuno-metabole
depressie
reageren op een hardlooptherapie of op antidepressiva. We
onderzoeken ook wat de effecten
van deze behandelingen zijn op
het afweer- en stofwisselingssysteem en op de symptomen
waar mensen met immunometabole depressie vaak last van
hebben.

● We onderzoeken wat de effecten van deze voedingstrategieën zijn
op het afweersysteem en of ze beter werken voor mensen die
voorafgaand aan de behandeling al ontregelingen in het
afweersysteem laten zien.

● We verwachten dat mensen
meer baat hebben bij een
hardlooptherapie dan bij het
gebruik van antidepressiva, mede
omdat hardlopen een gunstig
effect heeft op het afweer- en
stofwisselingssysteem.

● De resultaten van deze studie geven geen duidelijk beeld van de rol
van het afweersysteem in het verminderen van milde depressieve
klachten met voeding bij mensen met overgewicht.
Studie 2: de rol van het stofwisselingssysteem

● We zijn op dit moment bezig met
het analyseren van de data en
hopen jullie hierover na de zomer
meer te kunnen vertellen!

2) voedingssupplementen.

● Deze studie is vergelijkbaar met studie 1, al kijken we hier naar de rol van het
stofwisselingssysteem genoemd.
● Hoewel de behandelingen gunstige effecten hebben op het stofwisselingssysteem leidt dit
vervolgens niet tot minder depressieve klachten. Op basis hiervan lijken voedingsinterventies niet
aan te bevelen voor het voorkomen van een (immunometabole) depressie bij mensen met
overgewicht en milde depressieve klachten.
● Wel vinden we ontregelingen in het stofwisselingssysteem, denk aan teveel cholesterol of
andere vetten in het bloed, vaker voorkomen bij mensen met immuno-metabole depressie dan
wanneer je kijkt naar depressie in het algemeen. Dergelijke ontregelingen zijn dus een belangrijk
kenmerk is van immuno-metabole depressie.
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3. Lichttherapie als behandeling voor
immunometabole depressie
● In deze studie werd onderzocht of
lichttherapie een effectieve behandeling is voor
mensen met diabetes en kenmerken van
immuno-metabole depressie.
● Lichttherapie bleek geen effect te hebben op
kenmerken van immuno-metabole depressie.
● Wel vonden we dat mensen met meer vetten
in het bloed aan het begin van de behandeling –
een teken van een ontregelde stofwisseling meer baat hadden bij lichttherapie dan mensen
die dit niet hadden

4. Antidepressiva als behandeling
immunometabole depressie

voor

● In deze studie onderzoeken we hoe mensen met
kenmerken van immuno-metabole depressie
reageren op antidepressiva. Voor deze studie
maken we gebruik van data van vier grote studies
naar de effecten van verschillende, veelgebruikte
vormen van antidepressiva.
● Onze verwachting was dat antidepressiva minder
goed werkt voor mensen met kenmerken van
immuno-metabole depressie.
● Voorlopige resultaten van drie van de vier studies
laten geen overtuigend beeld zien voor minder
goede behandeluitkomsten met antidepressiva bij
deze groep. Wanneer de resultaten van de vierde
studie bekend zijn, zullen wij hier meer over delen.

Werkpakket 3 na de zomer van start!

Na de zomer gaan de voorbereidingen rondom
het derde werkpakket van start. Hierin
onderzoeken we de redenen van patiënten om
wel
of
niet
deel
te
nemen
aan
leefstijlinterventies. In focus groepen met
patiënten zullen we in gesprek gaan over hun
persoonlijke voorkeuren ten aanzien van deze
interventies en welke ondersteuning er nodig is
om deze behandelingen te doen slagen. Ook
gaan wij het hebben over hoe communicatie en
informatievoorziening naar patiënten rondom
immuno-metabole depressie het beste plaats
kan vinden. Dit deel gaat in samenwerking met
de depressievereniging en Judith van der Horst,
de ervaringsdeskundige depressie uit ons
projectteam. Wij vragen iedereen tijdens de
volgende
Stakeholder
Advisory
Boad
bijeenkomst om mee te denken over de
werving, opzet en uitvoering van deze
focusgroepen.

Nieuwe studie naar de effectiviteit van
ontstekingsremmers bij een depressiebehandeling onder leiding van
Femke
Lamers,
één
van
de
PERCIM
hoofdonderzoekers, samen met Yuri
Milaneschi
Verschillende
kleine
studies
laten
zien
dat
ontstekingsremmende medicijnen depressieve klachten
kunnen verlichten. Dit biedt kansen voor ‘behandeling op
maat’ op basis van kenmerken van de persoon. In dit
geval is dat het geven van de ontstekingsremmende
medicijnen aan alleen die depressieve mensen waarbij er
sprake is van licht verhoogde ontstekingswaarden. In het
inflaMED onderzoek, wordt dit voor het eerst over een
langere periode bij een grote groep deelnemers gedaan.
In het inflaMED onderzoek wordt er dus specifiek
gekeken naar mensen met immuno-metabole depressie.
Het doel van het onderzoek is om te kijken of een
toevoeging van celecoxib, een ontstekingsremmer,
versus een placebo, depressieve klachten kan
verminderen. Het onderzoek is gesubsidieerd door de
Hersenstichting en staat op het punt om te beginnen.
Meer informatie over het inflaMED onderzoek of over
immunometabole depressie?
De website www.immunometaboledepressie.nl is nu
live!
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Brede belangstelling voor immuno-metabole depressie
Interesse in immuno-metabole depressie neemt steeds meer toe. Onderzoekers uit het PERCIM team
spreken steeds vaker over dit thema op internationale wetenschappelijke congressen. Naast
wetenschappelijk publiek, delen wij onze kennis ook met studenten in de minor psychiatrie van de opleiding
Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en met psychiaters in het kader van nascholing.
Meer lezen over immuno-metabole depressie? Femke Lamers, Yuri Milaneschi en Brenda Penninx
publiceerden in 2020 een uitgebreide review over dit onderwerp in Biological Psychiatry: https://doi.org/
10.1016/j.biopsych.2020.01.014
Ook leuk om te lezen: een interview met hoogleraar Brenda Penninx waarin ze het onder andere heeft over
immuno-metabole depressie: Depressie en angst: overal op zoek naar antwoorden (amsterdamumc.org)

Bedankt voor jullie betrokkenheid bij het PERCIM project.
De volgende Stakeholder Advisory Board bijeenkomst zal plaatsvinden in oktober 2022.
Voor die tijd is het altijd mogelijk om telefonisch of op locatie met een van de onderzoekers
bij te praten over het project. Neem hiervoor gerust contact op door een mailtje te sturen
naar s.r.vreijling@amsterdamumc.nl. Laat het ons vooral weten als je nog vragen,
opmerkingen of feedback voor ons hebt!
Namens het hele PERCIM project team: een fijne zomer toegewenst!
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