
 

 
 
 

Nieuwsbrief 2015 
 
Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat de Simvastatine studie van start gegaan is.  

Graag geven we u in deze nieuwsbrief een update over het reilen en zeilen van de studie.  

 

 

UMC Groningen 
 

Naast het UMC Utrecht, is het UMC Groningen het afgelopen jaar 

toegevoegd als studielocatie, zodat wij ook in het noorden van Nederland 

goed bereikbaar zijn voor deelnemers.  

 

 

In samenwerking met psychiater dr. Robert Schoevers, psychiater dr. 

Wim Veling en psychiater Frank van Es, zetten Erna van ’t Hag en 

Meike Bak zich samen in voor de Simvastatine studie.  

Inmiddels doen er in het UMC Groningen al 12 deelnemers mee. 

 

 

 

 
 

Deelnemers 
 

Sinds de start van de studie zijn in het UMC Utrecht 54 mensen gezien voor deelname. Inmiddels hebben 

hiervan 23 mensen de studie ook alweer afgerond, na één jaar lang studiemedicatie te hebben gebruikt. 

Samen met de 12 deelnemers vanuit het UMC Groningen, komt dit dus uit op een totaal aantal van 66 

deelnemers. 

Dit zijn fantastische aantallen en wij willen alle deelnemers hiervoor hartelijk bedanken!  

Ook het komende jaar blijven we zowel in Utrecht als Groningen op zoek naar nieuwe deelnemers.  

 

 

Publicaties 
 

In het afgelopen jaar hebben we een Engelstalig artikel geschreven waarin uitgelegd wordt wat de 

Simvastatine studie inhoudt, getiteld “Simvastatin augmentation for recent-onset psychotic disorder: A study 

protocol”. In dit stuk staan alle details over de studie beschreven. In het Nederlands luidt de titel 

“Simvastatine additie voor recent-ontstane psychose: een studie protocol”.  

Het artikel is inmiddels gepubliceerd in een Engels tijdschrift, BBC Clinical, en is voor iedereen gratis te lezen 

op de volgende website: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214647415000859   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214647415000859


 

Een aantal maanden geleden heeft één van de deelnemers in het UMC Utrecht zijn ervaringen gedeeld met 

de Volkskrant. Dit artikel kunt u hierboven lezen.  

 

Hersenscans 

Aan het begin van de studie wordt, bij de deelnemers die dat willen, een hersenfoto 

gemaakt om de hersenen van onze deelnemers goed in kaart te kunnen brengen. De 

tweede hersenfoto wordt gemaakt nadat deelnemers één jaar lang studiemedicatie 

hebben genomen. Door voor elke deelnemer de twee hersenfoto's te vergelijken, 

kunnen we een beter idee krijgen wat het effect van simvastatine op de hersenen is. 

Vervolgens zullen we onderzoeken hoe de hersenen van deelnemers met placebo, 

verschillen van de deelnemers die simvastatine hebben ontvangen. Uiteindelijk hopen 

we mede aan de hand van deze hersenfoto's te kunnen bepalen of simvastatine 

daadwerkelijk een gunstig effect heeft op de hersenen. Als simvastatine er inderdaad 

voor kan zorgen dat het immuun systeem minder hard aan het vechten is, meer in de 

“rust vorm” komt, waardoor de hersenen beter worden verzorgd, dan zullen de 

hersenen in betere conditie zijn met als gevolg dat ook het geheugen, denkvermogen 

en de aandacht zullen verbeteren.  

In het UMC Utrecht zijn we de afgelopen  tijd druk bezig geweest met het maken van de hersenfoto’s. Op dit 

moment hebben we van bijna 50 mensen een hersenfoto gemaakt, waarvan er 4 aan de Simvastatine studie 

in Groningen mee doen. Van ongeveer 17 mensen die de studie hebben afgerond hebben we na een jaar 

nogmaals een hersenfoto kunnen maken. De hersenscanner is momenteel in onderhoud. Per februari 

verwachten we weer verder te kunnen gaan met het maken van hersenfoto's. 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw medewerking aan  

de Simvastatine studie. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 

Hartelijke groeten van het Simvastatine team! 

 

Contactgegevens UMC Groningen  E-mail: immune@psy.umcg.nl , telefoon: 050-3614181/3614106 

Bron: MNI152 space 
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