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In deze nieuwsbrief o.a.
• Ervaringsverhalen en interview
• Oproepen
• International OCD Awareness Week

Nieuwe blogs
Ervaringsverhalen
• Marleen over dingen die je niet moet zeggen tegen iemand met een dwangstoornis
• Jacomijn over alles goed moeten doen - Ik ben goed genoeg
• Femke over werk en OCD - Een groter moeten
• Menno Oosterhoff over medicatie - Mijn vrouw praat niet meer met me
Interviews
• Menno Oosterhoff werd geïnterviewd voor de Belgische krant Het Nieuwsblad.

TV en documentaire
Begin september startte op de Belgische zender VIER het nieuwe tv-programma Dwangers.
Zeven deelnemers proberen samen met deskundige therapeuten hun dwangproblematiek te
doorbreken. Op de website van het programma kun je videofragmenten terugkijken.
Op de Engelse zender BBC Two was de documentaire OCD: A Monster in my Mind te zien. De
patiënten, problematiek, behandelingen en de wetenschap werden goed in beeld gebracht. De
documentaire is zonder ondertiteling nog te bekijken op YouTube.

Oproepen
Welke communicatie- en/of mediadeskundige helpt ons om onze zichtbaarheid te vergroten? Mag
ook als stage of afstudeerproject. Neem contact op met info@dwang.eu.
Er worden deelnemers gezocht voor een onderzoek dat het effect vergelijkt van twee
verschillende behandelmethoden voor dwangproblematiek.
Voor een documentaire op de zender TLC ontvingen we een oproep voor deelnemers. Er wordt
een experiment gedaan waarvoor een bekend persoon van de Belgische TV een maand niets
doet aan zijn of haar uiterlijk. Daarnaast komen mensen met problematiek rondom het uiterlijk
zoals BDD aan het woord om vooroordelen over deze aandoeningen weg te nemen. Voor meer
informatie kun je contact opnemen via flo@sputnik.be.

OCD Awareness Week
Van 11 t/m 17 oktober is het International OCD Awareness Week georganiseerd door de
Amerikaanse IOCDF. Op hun website staat meer informatie waaronder ook activiteiten via de
social media.
De IOCDF nodigt mensen uit om OCD Advocaat te worden om vooroordelen over dwang weg te
nemen. Zie voor meer informatie en "de eed" op deze pagina.

Boek Ritueel Gedrag
Een interessante bespreking van ritueel gedrag door GZ-psycholoog Peter Prudon. Wat brengt
mensen ertoe de voorkeur te geven aan rigide, ritueel gedrag boven functioneel gedrag? Bij
psychische aandoeningen zoals OCD en autisme, maar ook als maatschappelijk fenomeen. Meer
informatie over het boek lees je op deze website.

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.

