PLACEMAT ONDERZOEK
Locatie Zuiderpoort

Aanmelden en meer info mail naar
wetenschapsdesk@ggzingeest.nl

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

INSOMNIE: EINSTEIN, SAV
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
Nachtdiensten, andere slaapgerelateerde stoornissen, geen dagelijkse toegang tot computer met internet

Slapend Angst Verlichten: slaapproblemen en een angststoornis (PTSS, SAS, PS of GAS)
Deelname: volgens randomisatie extra behandeling met online slaapmodule (iSleep), online vragenlijsten,
dagboek, eventueel EEG hoofdband tijdens slaap
CGT voor slaappoblemen in afgelopen 3 maanden, hoofddiagnose depressie

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

JEUGDTRAUMA EN DEPRESSIE: RESET
Psychotherapie
Deelname: Volgens loting traumabehandeling (6-10 individuele wekelijkse sessies van 60-90 minuten), aanvullend
op reguliere depressiebehandeling & 4 vragenlijsten en interview.
Eerdere traumabehandeling gericht op jeugdtrauma, lifetime bordeline persoonlijkheidsstoornis, primaire
diagnose PTSS of acute stress stoornis (AST).

Depressie: PRISM2, Inflamed
PRISM2: Huidige depressie, leeftijd 18 -55 jaar
Deelname: 1 onderzoeksdag (max 6 uur). Vragenlijsten, een taak, MRI scans, EEG onderzoek en een bloedafname
Momenteel ontvangende van of op de wachtlijst voor TMS of ECT
Inflamed: Huidige depressie, leeftijd 18 -65 jaar, gebruik antidepressiva, symptomen als: energieverlies,
toegenomen eetlust/gewicht en veel slapen
Deelname: 12 weken celexocib (ontstekingsremmer) of placebo, 4 bezoeken Oldenaller, bloedafname en vragenlijsten
Zwangerschap of borstvoeding

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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