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Dit is de zomereditie van de UMCG Depressiestudie nieuwsbrief! Wij brengen deze nieuwsbrief uit om deelnemers,
zorgverleners en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van vorderingen van de studie en nieuwtjes
daaromtrent.
Op dit moment zijn we bezig met de laatste loodjes rond de inclusie. Dat betekent dat bijna alle 100 mensen die we
zochten om mee te doen, de eerste meting hebben afgerond. Maar er zijn ook al deelnemers die alle metingen
hebben doorlopen, en al helemaal klaar zijn met het onderzoek. Wil je helpen met het vinden van de laatste deelnemers? Like en deel onze oproep op facebook en twitter.
We wensen jullie een mooie zomer! Het Depressiestudieteam

De resultaten: als gekeken werd naar de
hele onderzoekspopulatie bleek dat
Tijdens de publieksdag van de Hersengevoelens van prikkelbaarheid niet
stichting op 12 oktober 2017 onderzoch- samenhingen met het voorrang geven
ten wij of je sneller afgeleid bent door
aan negatieve informatie. Bij mensen
negatieve informatie als je een prikkel- die rapporteerden emotionele klachten
te hebben, was echter wel een relatie.
bare stemming hebt. Maar liefst
honderd mensen werden onderzocht in Meer prikkelbaarheid was bij hen
gerelateerd aan hogere afleidbaarheid
het gelegenheidslaboratorium in
Rotterdam. De deelnemers vulden een door negatieve informatie. Met andere
woorden: prikkelbare mensen gaven
vragenlijst in over negatieve emoties,
meer voorrang aan negatieve informaakten een puzzel waarin onder
matie. Bij mensen met een depressie
tijdsdruk een cijfercode vertaald moest kan deze voorrangsregeling wel eens
worden en voerden tot slot een compu- wat te dominant zijn, waardoor positieteropdracht uit.
ve informatie bijvoorbeeld niet meer
opgemerkt wordt en alleen negatieve
informatie doorkomt. Dit kan verklaren
waarom mensen met een depressie een
negatievere blik hebben. Kijk op onze
site voor de volledige versie!

Over de studie

Hersenstichting publieksonderzoek

Publieksdag Depressievereniging
Op 26 mei 2018 vond er nog een
publieksdag plaats, dit keer van de
Depressie vereniging. Het onderwerp
was ‘Leven met depressie. Hoe doe je
dat?’. Houd de website van de depressie
vereniging in de gaten voor een verslag
van de dag.
www.depressievereniging.nl.
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp
depressie, neem dan een kijkje op onze
site www.depressiestudie.com en volg
ons op Facebook, Twitter en Instagram.

In de UMCG Depressiestudie bestuderen we hoe cognitieve
therapie de kans op een nieuwe depressie verkleint. We
hopen erachter te komen wat er precies nodig is om iemand
minder kwetsbaar voor terugval te maken. Ook willen we
voorspellen voor wie preventieve cognitieve therapie zal
werken in het voorkomen van terugval.
Zie www.depressiestudie.com voor meer informatie over
het onderzoek!

Tijdlijn
2014
Start plannen, schrijven onderzoeksprotocol en voorbereiding

Januari 2016
De Depressiestudie gaat officieel
van start!

Februari 2016
De eerste groep therapeuten is
getraind en klaar om te starten

April 2016

Tabitha van der Blonk, onderzoeksmedewerker
Sinds september 2017 ben ik onderdeel van het Depressiestudie team.
Tot februari werkte ik binnen het team als stagiair. Tijdens deze stage
heb ik mij vooral beziggehouden met de telefonische prescreenings, de
screeningsinterviews, de metingen, het invoeren van data en het waarborgen van de kwaliteit van de therapiesessies. Tijdens het uitvoeren
van al deze taken heb ik veel contact gehad met de deelnemers van het
onderzoek. Het was fijn om te merken dat veel deelnemers zo enthousiast zijn over het onderzoek naar depressie. De deelnemers spanden
zich in om langdurige metingen te voltooien en waren hoopvol over de
preventie cognitieve therapie die sommigen van hen volgden.
Sinds februari voer ik deze taken nog steeds uit,
maar houd ik me daarnaast vooral bezig met
mijn scriptie. In mijn scriptie onderzoek ik mensen die hersteld zijn van meerdere depressies en
die preventieve cognitieve therapie volgen, zich
in het redeneren over gebeurtenissen minder
laten lijden door hun stemming.

De eerste deelnemer is
geïncludeerd

September 2016
We hebben nu therapeuten
getraind door het hele land
December 2016

De Depressiestudie staat in het

Januari 2017
De depressiestudie is te zien op
RTL Nieuws
Maart 2017
De leeftijdsgrens gaat omhoog van
55 naar 60 jaar

April 2017
De eerste groep herstelde patiënten zit vol
Mei 2017
De Depressiestudie organiseert
samen met Depressievereniging
en UU de Publieksdag: ‘Depressie
voorkomen: wat werkt voor jou?’

Nieuwe MRI-scanner
Vanaf april 2018 wordt er gebruik gemaakt van
een andere MRI-scanner. De oude MRIscanner, die in de kelder van het NeuroImaging
Center staat, wordt niet meer gebruikt. De
komende metingen met de MRI-scanner vinden plaats op de afdeling Radiologie om de
hoek bij de Fonteinlaan in het UMCG.

Juni 2017
De Depressiestudie brengt de
brochure ‘Terugval preventie
Depressie’ uit.

Juli 2017
De groep controle-deelnemers zit
vol. We kunnen beginnen met de
eerste analyses op basis van de
voormeting!

September 2017

Het totaal aantal deelnemers staat
op 65.
Oktober 2017
De Depressiestudie staat op de
publieksdag van de
Hersenstichting.

April 2018
We maken gebruik van een
nieuwe MRI-scanner in het UMCG.

NU
In totaal doen er nu 97deelnemers
mee aan de studie.

Verwacht
We hopen eind augustus 2018
alle deelnemers gevonden te
hebben.
We hopen eind 2018 de eerste
onderzoeksresultaten te
publiceren.

Vragen of contact?
Depressiestudie@umcg.nl
www.depressiestudie.com

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers die:





Tussen de 18 en 60 jaar oud zijn en nu niet depressief zijn
Minstens 2 keer depressief zijn geweest in de afgelopen 5 jaar
Momenteel geen antidepressiva gebruiken
In het afgelopen jaar geen protocollaire cognitieve gedragstherapie hebben gevolgd.
Wil jij terugval in een depressie voorkomen, of ken jij iemand die in aanmerking komt? Kijk dan op depressiestudie.com of stuur een mail naar
depressiestudie@umcg.nl voor meer informatie.
* De behandeling wordt op verschillende plekken in het land gegeven!

Op 14 februari 2018 ontving Marie-José van Tol ,
hoofdonderzoeker van de Depressiestudie, een
Early Career Award van de International
Neuropsychological Society in Washington DC
(USA). Ze kreeg de prijs voor haar werk naar de rol
van het brein bij het ontstaan en voortbestaan
van depressie en angststoornissen.

Heb je even niks te doen? Maak dan deze
depressie-woordzoeker! Als je alle woorden
goed hebt doorgestreept, blijft er een zin over.
Stuur deze oplossing naar
depressiestudie@umcg.nl en maak kans op
een heerlijke prijs!
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