Heeft u last van een depressie en

Contact
Heeft u vragen?
Kijk op de website immunometaboledepressie.nl/onderzoek,
stuur een mail naar INFLAMED@amsterdamumc.nl of
bel op 06-2968 0809
Amsterdam UMC, Locatie VUmc
Afdeling Psychiatrie
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam
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Vermoeidheid?
Zware armen en benen?
Veel eetlust?
Slaperigheid?
Gewichtstoename?

Lees dan verder over het INFLAMED onderzoek!

Waarom dit onderzoek?
Normale behandelingen voor depressie werken maar voor ongeveer 60% van de mensen.
Dit komt onder andere doordat een depressie er bij iedereen anders uitziet. In dit
onderzoek kijken wij naar mensen met Immuno-metabole depressie. Mensen met
immuno-metabole depressie hebben naast sombere gevoelens ook vaak last van
vermoeidheid, zware armen of benen, veel eetlust, slaperigheid en een toename in
gewicht. Ongeveer 30% van de mensen met depressie valt in deze groep.
Mensen met immuno-metabole depressie kunnen licht verhoogde ontstekingswaarden in
hun bloed hebben. We denken dat deze ontstekingswaarden een rol kunnen spelen in de
behandeling van depressie. Het verlagen van deze ontstekingswaarden met celecoxib,
naast reguliere behandeling met antidepressiva, zou kunnen leiden tot een groter
behandelsucces.
Met dit onderzoek willen we kijken of het toevoegen van bepaalde ontstekingsremmers
bij uw depressiebehandeling een positief effect heeft op immunometabole depressie. Als
het goed werkt, dan kunnen we hiermee voor veel mensen de behandeling van depressie
verbeteren.

Als u vervolgens mee kunt doen met het onderzoek, gebruikt u 12 weken lang een
ontstekingsremmer (celecoxib) of een placebo. Daarnaast komt u in deze 12 weken vier
keer langs op de onderzoekslocatie in Amsterdam voor een interview en om bloed te
prikken. Ook vult u elke twee weken vragenlijsten in. Na 12 weken is het onderzoek
afgelopen.
Is deelname aan het onderzoek veilig?
Celecoxib is een veel gebruikt medicijn en pijnstiller die regelmatig wordt gebruikt voor
de behandeling van artrose en reuma. Voor de onderzoekers staat uw veiligheid
voorop. Daarom controleren wij regelmatig uw bloed, bloeddruk en de bijwerkingen die
u mogelijk door het medicijn kan ervaren. Raadpleeg uw arts als u vragen heeft.
Hoe kan ik deelnemen?
U kunt deelnemen aan de studie door naar de
onderstaande website te gaan of de QR code te
scannen. Op deze website kunt u een vragenlijst invullen
om te kijken of u geschikt bent voor deelname.

Voor wie?
Mensen met een depressie die antidepressiva gebruiken, kunnen zich aanmelden via de
website.

Uw reiskosten en parkeerkosten worden vergoed. Daarnaast ontvangt u per bezoek aan
het onderzoekscentrum aan het onderzoek €30 aan cadeaubonnen.

Door wie?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van het
Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Waarom meedoen?
Celecoxib kan uw klachten verminderen, maar zeker is dat niet. Door uw deelname levert
u een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de behandeling van depressie.

Wat kunt u verwachten van het onderzoek?
Als u wilt deelnemen aan het onderzoek, kijken we eerst of u geschikt bent om mee te
doen. Dit doen we met een online vragenlijst, een interview. Ook verzamelen we wat
bloed (thuis of op de onderzoekslocatie). In het bloed meten we bepaalde waarden die
belangrijk zijn voor de werking van de medicatie.

Privacy
De gegevens en lichaamsmateriaal uit het onderzoek worden beveiligd opgeslagen en
gecodeerd verwerkt. Alle informatie is vertrouwelijk en u kunt op elk moment stoppen
wanneer u dat wilt.

Contact
Heeft u vragen?
Kijk op de website www.immunometaboledepressie.nl/onderzoek, stuur een mail
naar INFLAMED@amsterdamumc.nl of bel op 06-2968 0809

