Notulen 30 oktober 2017 Stichting Dwangstoornis
Aanwezig
Kit Vanmechelen (voorzitter)
Mark-Peter Steenhuis (penningmeester)
Menno Oosterhoff (lid)
Wil Moggré (lid/notulist)
Leonieke Vet (lid)
Agenda
1. Notulen 04 september 2017
Dank Kit voor de notulen. Verder geen op- en/of aanmerkingen. Ze staan na enkele
aanpassingen op de site.
2. Wijzigingen bestuur
Er is besloten voorlopig geen nieuw bestuurslid te werven. Wil is de nieuwe secretaris.
3. Beslisboom
Een beslisboom diagnostiek is in de ontwikkelingsfase en zal op de website komen. Het
begint met een aantal screeningsvragen die uiteindelijk leiden naar al dan niet
waarschijnlijkheid OCD en de aard van de OCD (onrust of angst als basis). Doel is het
toeleiden naar de juiste informatie en hulpvraag na screening.
Ook een beslisboom behandeling OCD (CGT, medicatie of beide) is in ontwikkeling.
Tevens zal op termijn ook de YBOCS ( Yale – Brown obsessive compulsive scale) op de
website te vinden zijn.
4. Nedkad
3 maart 2018 wordt er een Invitational Conference gepland, bedoeld voor professionals om
meer bekendheid te geven aan de OCD website van dwang.eu onder de vleugels van
NEDKAD. Nedkad faciliteert en stelt een zaal in het Trimbosinstituut ter beschikking om 3x
per jaar bij elkaar te komen. Het betreft een platform van/voor clinici. Het is de bedoeling
ook de researcher er bij te betrekken. Doel is te inventariseren waaraan behoefte bestaat,
hoe een en ander vorm te geven e.d.
Stichting dwangstoornis presenteert op deze dag wat er al aanwezig en voorhanden is.
(website dwang.eu , wie is wie e.d.).
5. ADF dag 2018 / Dag van de dwang 2018?
Het is nog niet bekend wanneer ADF de jubileumdag zal houden in 2018. Derhalve besloten
we om een eventuele volgende “dag van de dwang” naar 2019 te verplaatsen. Een meer
kleinschalige lotgenoten bijeenkomst is eventueel nog een mogelijkheid, afhankelijk van
fondsenwerving en andere beschikbare financiële middelen. Er staan momenteel twee
aanvragen voor subsidie uit bij Social Run en Oranjefonds.
6. Samenwerking Kenniscentrum, stand van zaken
Het initiatief tot samenwerken met het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie werd
gewaardeerd. Er is een mail uitgezet voor wie contactpersoon kan zijn voor het
dwanggedeelte. In eerste instantie zal worden uitgezocht of de dwangwerkgroep nog
‘levend’ is, daarna zal gekeken worden of het idee van inventational conference ook een
optie is.
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7. Vrijwilligersbijeenkomst
Op woensdag 29-11 vanaf 12.30 uur wordt de vrijwilligersbijeenkomst gehouden in
restaurant De Branding in Utrecht. Wil stuurt het bestuur de agenda van de bijeenkomst
rond. Wil en Menno zullen er aanwezig zijn. Er hebben zich 12-14 vrijwilligers aangemeld.
8. W.v.t.t.k
 Een groepslid v.d. OCD groep gaat, via sponsoring in haar vriendenkring, voor “gratis”
visitekaartjes en flyers zorgen. Dit is noodzakelijk en handig voor eventueel komende
infodagen zoals de dag van de Hersenstichting waar laatst “te weinig” infomateriaal was
om uit te delen. Een rolbanner was hiervoor al gemaakt en gaf wat meer body aan de
stand. We hebben de vrijwilligers , die op deze dag de Stichting weer wat bekender
hebben gemaakt, bedankt met een bloemetje.
 Bij de dag van de Hersenstichting kwam het verzoek tot samenwerken naar voren via de
stichting MIND. Er is inmiddels een mail verzonden voor overleg.
 De wens bestaat om het boek Vals Alarm in het Engels te laten vertalen. Dit naar
aanleiding van de (vertaalde) boeken van John Green (Looking for Alaska, The Fault in Our
Stars, and Turtles All the Way Down e.d.). Ook John Green heeft zelf een dwangstoornis.
 In overleg met het OCD forum om met deelforums te starten zal t.z.t. waarschijnlijk via
Facebook met besloten forums gestart worden op de nieuwe website voor specifieke
vormen van OCD (o.a. H-ocd, P-ocd, Professionals met ocd).
9. Rondvraag
Geen.

Volgende bestuursvergadering
Zondag 10 december 2017 20.00 uur bij Kit thuis
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