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In deze nieuwsflits o.a.
• Eén jaar Dwang.eu
• Nieuwe blogs en interview De Groene Amsterdammer
• TV-serie Levenslang Met Dwang?

Welkom nieuwe abonnees
Vorige week hebben ruim 200 professionals met enthousiasme gereageerd op de informatie over
het OCD Netwerk. We willen jullie graag betrekken bij de uitwisseling van kennis en ervaringen
over dwang- en aanverwante problematiek. De komende periode zullen er ook initiatieven van
onze kant komen, maar je kunt nu al altijd mailen of bellen met vragen of ideeën.
Contactgegevens vind je op de pagina Over Ons.

Eén jaar Dwang.eu
Precies één jaar geleden bestond de website Dwang.eu nog uit een lege menubalk. Inmiddels is
er, mede dankzij veel (inter)nationale contacten, al een breed aanbod aan informatie en
uitwisseling tot stand gekomen.
Ook zijn we inmiddels lid van NedKAD en IOCDF, zijn we gefuseerd met het OCD Forum, hebben
nauwe samenwerking met de ADF stichting, zijn we goed vindbaar op Google en hebben ruim 100
bezoekers per dag.
In deze relatief korte tijd hebben we al vaak te horen gekregen dat mensen zich geholpen voelen
met de (soms nieuwe) informatie over OCD en OCSS. Ook het laagdrempelige contact met
deskundigen en onderzoekers voor vragen, wordt erg op prijs gesteld.

Graag willen we iedereen die tot op heden heeft bijgedragen aan deze ontwikkelingen, van harte
bedanken. Met veel enthousiasme bouwen we verder! Voor meer doelen van Dwang.eu en het
OCD Netwerk, lees verder op deze pagina.

Nieuwe blogs
• Ben ik geen homo? over homoseksuele OCD (h-OCD).
• Als ik zo twijfel, moet dat toch iets betekenen? ervaringsverhaal van Eva over relatie OCD (rOCD).

Interview in De Groene Amsterdammer
In december was een interview te lezen in De Groene Amsterdammer met psychiater Menno
Oosterhoff over zijn eigen dwangstoornis. Wij zijn erg blij dat we het gehele interview, geschreven
door Malou van Hintum, op onze site mochten plaatsen.
Het interview is te lezen op deze pagina.

Body Focused Repetive Behavior
Body Focused Repetive Behavior (BFRB) is overmatig grooming behavior (verzorgingsgedrag)
betreffende het eigen lichaam en valt binnen het spectrum van dwangstoornissen. Het kan
zelfbeschadigend zijn. Soms kan het opgevat worden als een vorm van OCD, soms wellicht meer
als een vorm van BDD (Body Dysmorphic Disorder).
Lees meer op deze pagina.

Nieuwe TV-serie Levenslang Met Dwang?
Maandag 2 maart a.s. om 20.30 uur op RTL 5 begint de nieuwe serie van Levenslang Met Dwang.
In de afleveringen komen verschillende vormen van dwang aan bod zoals smetvrees,
symmetriedwang en overlevingsdwang. De deelnemers laten hun moeilijkheden en
ontwikkelingen van hun behandelproces zien.
Op deze pagina van RTL 5 lees je meer over de deelnemers en de deskundigen.

Oproep onderzoek
We blijven regelmatig wetenschappelijke onderzoeken waarvoor nog deelnemers gezocht worden
onder de aandacht brengen. Stuur deze link dan ook gerust door aan mensen in je netwerk die
mogelijk interesse hebben in deelname.
Lees de oproepen op deze pagina.

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.

