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In deze nieuwsbrief o.a.
• Nieuwe blogs en interview
• Hersenonderzoek door NHB-Psy
• Stichting Dwangstoornis
• Website Hersenstimulatie

Nieuwe blogs
• De verschrikkingen van het meedwangen - gastblog van Jan van Ingen Schenau over de
naasten van iemand met een dwangstoornis
• Over hersenen en de dood - blog Menno Oosterhoff over hersenonderzoek
• Hoe diep kun je zinken - gastblog van Femke over de moeite met hulp zoeken
• De aanhouder wint - gastblog van Wil over haar zoon met dwang
• Hoe om te gaan met H-OCD - blog Menno Oosterhoff over Seksuele Oriëntatie-OCD
• 47 jaar onzekerheid - gastblog van een anonieme auteur over H-OCD
• Ik moet mijn spieren aanspannen! - gastblog Leonie Kooi over sensomotorische OCD

Interviews
• Altijd maar moeten - een interview over leven met een dwangstoornis in Mijn Geheim

Hersenonderzoek: kans om zorg te verbeteren
Graag brengt de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) hersenonderzoek naar
OCD onder de aandacht. Lees meer over het belang van dit onderzoek.

Stichting Dwangstoornis
Binnenkort gaan we over naar een stichtingsvorm Stichting Dwangstoornis geheten. Het
voorlopige bestuur bestaat uit Kit Vanmechelen (voorzitter), Inge van de Kerkhof (secretaris),
Menno Oosterhoff (penningmeester) en bestuurslid Leonieke Vet. Omdat het in de opstartfase
nodig is om regelmatig te vergaderen, hebben we gekozen voor bestuursleden uit Groningen. We
hebben nog geen financiële middelen of tijd om veel te reizen. Op de langere termijn heeft een
meer landelijke vertegenwoordiging de voorkeur.

Stichting en website Hersenstimulatie
Voor de nog experimentele maar veelbelovende behandeling van o.a. OCD door middel
van TMS is een aparte stichting in oprichting. De website Hersenstimulatie is inmiddels
gelanceerd met de eerste nieuwsbrief.

OntMoetingsdag 2016
Na een eerste overleg met de coördinatoren is de datum van de OntMoetingsdag gepland op
zaterdag 17 september 2016 te Utrecht. Deze dag wordt georganiseerd voor mensen met dwang
en iedereen die met deze aandoening te maken heeft.
Voor de inventarisatie voor deze dag, willen we iedereen vragen deze poll in te vullen en door te
sturen naar je netwerk.

Wat we bieden
Op de website staan verschillende manieren om in contact te komen met ervaringsdeskundigen
en professionals. Meer informatie hierover vind je op de pagina Wij bieden.

Delen via | Twitter | LinkedIn
Je kunt deze mail doorsturen naar andere belangstellenden. Als je deze mail via een ander krijgt
en zelf wilt ontvangen, meld je dan aan op www.dwang.eu voor de nieuwsbrief.

