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Nieuwe blog en gastblog
"Help, waarom denk ik zulke vreselijke dingen?"
Een blog over obsessionele indringende
gedachtes.
Lees verder

"Met het mes op de keel?" Ervaringen van Michiel, een deelnemer aan "Levenslang Met Dwang?"
met dwanggedachten.
Lees hier de blog van Michiel

Oproepen
TV producent Blue Circle Casting van o.a. "Levenslang Met Dwang?" roept in deze tweet op
om contact op te nemen als je iemand kent met OCD die hulp nodig heeft. Je kunt mailen
naar casting@bluecircle.tv.
Lidewij Wolters (AMC/De Bascule) zoekt deelnemers van 8 t/m 18 jaar die een
dwangstoornis hebben i.v.m. een onderzoek naar het effect van een Cognitive Bias
Modification-Interpretation (CBM-I) training, een online computertraining.
Lees verder
Vincent Mensen (UMC Utrecht) en Saskia de de Ruiter (Karakter) zoeken deelnemers van 812 jaar voor het onderzoek Compuls naar compulsief gedrag.
Lees verder

Jan van Ingen Schenau (arts) onderzoekt de sensorimotore obsessie, een aandoening
waarover weinig bekend is en raakvlakken lijkt te hebben met de dwangstoornis, Gilles de la
Tourette, paniekstoornis en tics.
Lees verder

Vermijden van exposure
In het tv-programma "Levenslang Met Dwang?" komt regelmatig exposure en responspreventie
voor, een behandeltechniek waarbij het angst- en spanningsniveau van de deelnemer eerst
oploopt. Ook de therapeut kan opzien tegen de toename van deze gevoelens bij de patiënt en
daardoor de exposure (on)bewust vermijden. Dit is herkenbaar uit de praktijk.
Lees meer in dit Engelstalige artikel.

Dwang.eu
Inmiddels heeft onze website al meer dan 100 bezoekers per dag en zijn er al 200 abonnees voor
de nieuwsbrief. Zijn er mensen uit je netwerk geïnteresseerd in onze updates, stuur deze
nieuwsbrief dan door. Aanmelden kan door "akkoord" te mailen naar info@dwang.eu of het
aanmeldformulier in te vullen op de homepage en/of onder de blogs.
Op de website verschijnen zo nu en dan ook blogs over andere psychische
aandoeningen. Afgelopen week een blog over ADHD. Is dat een probleem of is het gemakzucht?
Lees verder

Twitter
Op @OCD_problems staan allerlei tweets met voorbeelden van
OCD. Zie je het "probleem"?
"Are you kidding? @OCD__problems
#someonethinkstheyrefunny #yourekillingme"

