PLACEMAT ONDERZOEK
Locatie DNV - Mindway

Aanmelden en meer info via Andrea Weeda of mail naar
wetenschapsdesk@ggzingeest.nl

INSOMNIE: EINSTEIN
EINSTEIN: Huidige Depressie en insomnie, leeftijd 18-75 jaar
Deelname: volgens loting online behandeling voor slaapstoornissen (iCGT-I) voorafgaand aan start reguliere
depressiebehandeling. 5 online sessies en enkele f-t-f sessies. Online vragenlijsten (5x) gedurende 12 maanden
Werken van nachtdiensten, andere slaapgerelateerde stoornissen, geen dagelijkse toegang tot computer met
internet

ANTI DEPRESSIVA: OPERA
<2 maanden geleden gestart met sertraline/citalopram voor depressie, leeftijd 18-75 jaar
Deelname: om de maand online vragenlijst (6-18 maanden). Telefonische interviews. Mogelijk benadering
deelname aan OPERA afbouw studie
PAM: depressie en start antidepressiva
Deelname: 3 keer een korte online vragenlijst, eHealth module ter ondersteuning van de behandeling met
antidepressiva volgen

OCS: OBS, arrIBA, TIPICCO
OBS: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS ≥16), <6 weken GEEN psychotrope medicatie en geen CGT
(gericht op OCS), nooit bewustzijn verloren tgv hoofdtrauma.
Deelname: voorafgaand aan behandeling bij GiG psychiatrisch en neuropsychologisch onderzoek en MRI-scans
Huidig of in verleden: eetstoornis, autisme, Tourette, IQ<80. Huidig: zwangerschap
arrIBA: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS≥16), geen psychotrope medicatie (of >12 weken in stabiele
dosering) en minstens 26 weken geen CGT gehad
Deelname: volgens randomisatie behandeling middels of CGT of Inference Based Approach (45min), 20 weken

TIPICCO: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS≥16), eerder antidepressiva of gedragstherapie (>8 sessies)
geprobeerd met onvoldoende effect. Medicatie: >12 weken stabiel
Deelname: 2x per week rTMS (45min) met aansluitend gedragstherapie (45min), gedurende 8 weken
Patient kan niet veilig in MRI scanner, antipsychotica/antihistamine/benzo-gebruik

SUÏCIDE RISICO: GRIP
Suïcide ideatie en/of suïcidale gedragingen in afgelopen maand
Deelname: volgens randomisatie behandeling van suïcidaal gedrag middels ofwel reguliere behandeling ofwel
reguliere behandeling mét Cognitieve Therapie voor suïcide preventie (CT-sp) & 4 keer vragenlijsten en interview
Cognitieve/ neurologische beperking, eerder CGT voor suïcidaliteit ontvangen

DEELNAME AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS NIET MOGELIJK IN GEVAL VAN:
ONVOLDOENDE BEHEERSING NEDERLANDSE TAAL, VERSTANDELIJKE BEPERKING, EXCESSIEF MIDDELENGEBRUIK,
PSYCHOTISCHE OF BIPOLAIRE STOORNIS, HOOG SUÏCIDE RISICO (m.u.v. GRIP)
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