
Aanpakken van depressie en jeugdtrauma 
met een korte medicatie behandeling van 

7 dagen 

Informatie 
De RESET-medicatie studie is een 

kortdurende behandeling voor 

volwassen mensen met een depressie 

en jeugdtrauma. 

Jeugdtrauma geeft gedurende het hele 

leven meer risico op depressie en 

komt voor in de vorm van misbruik, 

mishandeling en verwaarlozing. 

Ongeveer 1 op de 4 patiënten met een 

depressie heeft een jeugdtrauma 

meegemaakt. Patiënten met 

jeugdtrauma krijgen doorgaans 

ernstigere depressies op jongere 

leeftijd die lastig te behandelen zijn. 

Een effectieve behandeling voor 

mensen met een depressie na 

jeugdtrauma is dan ook wenselijk en 

hard nodig.

Bij jeugdtrauma raakt het stress-

systeem en het stresseiwit 

glucocorticoïd receptor (GR) 

overbelast door een toename van het 

stress hormoon cortisol tijdens een 

kwetsbare periode in de vroege jeugd. 

Die ontregeling blijft het hele leven 

bestaan en lijkt iemand gevoeliger te 

maken voor depressie.

Doel van deze studie
In de RESET - medicatie studie 

onderzoeken we of het ontregelde 

stress-systeem ‘gereset’ kan worden 

met een geneesmiddel dat het 

stresseiwit GR blokkeert. Hiermee 

proberen we depressies bij mensen die 

jeugdtrauma hebben meegemaakt beter 

en sneller te behandelen. 

Volwassen personen met een 

depressie en jeugdtrauma worden 

gevraagd deel te nemen aan het 

onderzoek. Deelname is uiteraard 

geheel vrijwillig. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

GGZ inGeest in samenwerking met het 

Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Voor wie? 

Door wie? 

Wat betekent deelname voor u? 
U wordt door middel van loting 

ingedeeld in een van de volgende twee 

onderzoeksgroepen: de interventiegroep 

óf de controlegroep.   

1
 Interventiegroep 

Gedurende 7 dagen slikt u 

eenmaal daags het medicijn 

mifepriston (1200 mg/dag).

Controlegroep 

Gedurende 7 dagen slikt u 

eenmaal daags een placebo.

 

 

2
Het onderzoek 
Naast inname van de studiemedicatie, 

zal er vijfmaal een onderzoeksmeting 

plaatsvinden: 

• Voor de start van de 

studiemedicatie (basismeting), op 

onderzoekslocatie

• 8 dagen na start studiemedicatie, 

op onderzoekslocatie

• 6 weken na start studiemedicatie, 

op onderzoekslocatie



Tijdens de onderzoeksmetingen stellen 

wij u middels een persoonlijk interview 

vragen over uw depressieve klachten 

en vragen we u om online vragenlijsten 

in te vullen over uw depressieve 

klachten, jeugdtrauma en andere 

onderwerpen, zoals veerkracht, stress 

en sociale steun. 

Daarnaast zullen er een aantal 

biologische metingen worden verricht 

om beter te begrijpen hoe en voor wie 

de studiemedicatie werkt. Hiervoor 

wordt er op verschillende momenten 

wat speeksel, bloed en een plukje haar 

afgenomen. 

Tijdens de eerste onderzoeksmeting 

vragen we schriftelijke toestemming 

voor uw deelname. Uw reiskosten voor 

de onderzoeksmetingen worden 

vergoed. Ook ontvangt u bij voltooiing 

van alle onderzoeksmetingen een 

vergoeding van €100 in de vorm van 

cadeaubonnen.

• 12 weken na start 

studiemedicatie, via videobellen 

en online vragenlijsten

• 6 maanden na start 

studiemedicatie, via videobellen 

en online vragenlijsten

Waarom meedoen? 
Mifepriston kan uw depressieve 

klachten verminderen, maar zeker is 

dit niet. Ook draagt u met uw 

deelname bij aan meer kennis over 

een mogelijk innovatieve behandeling 

van patiënten met een depressie en 

jeugdtrauma.

Deelstudie 

Om te kijken of u geschikt bent voor 

deelname aan de RESET-mediciatie 

studie vragen wij u eerst om enkele 

vragenlijsten in te vullen omtrent uw 

depressie en jeugdtrauma op onze 

studiewebsite (www.jeugdtrauma-

depressie.nl). Vervolgens zal er 

telefonisch contact met u worden 

opgenomen om uw deelname verder te 

bespreken. Vervolgens wordt er een 

afspraak ingepland voor de 

basismeting op de onderzoekslocatie 

GGZ inGeest, Amsterdam. 

Binnen het RESET-medicatie 

onderzoek vindt er ook een deelstudie 

plaats. Dit is een hersenscanstudie 

waarbij stress-gerelateerde 

hersenactiviteit voor en na het gebruik 

van de studiemedicatie in kaart wordt 

gebracht met een fMRI scanner. 

Meedoen aan de deelstudie is geheel 

vrijwillig en niet verplicht als u 

meedoet met het RESET-medicatie 

onderzoek. 

Hoe meedoen?  

Vertrouwelijkheid 
De gegevens en lichaamsmateriaal uit 

het onderzoek worden gecodeerd en 

vertrouwelijk verwerkt.

Contactinformatie
Mocht u na het lezen van deze folder 

nog vragen hebben over dit 

onderzoek, dan kunt u altijd contact 

opnemen met het onderzoeksteam via: 

reset@amsterdamumc.nl.

Adres onderzoekslocatie
GGZ inGeest

Oldenaller 1,

1081 HJ, Amsterdam

Voor meer informatie over 

dit onderzoek kunt u ook 

verder lezen op onze 

studiewebsite:

www.jeugdtrauma-

depressie.nl


