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Nieuwe blogs en interview
• Wat zie ik over het hoofd van Menno Oosterhoff over de behandelmethode rTMS.
• Mijn leven aan twee zijden draadjes van een anonieme gastauteur over de behandelmethode
DBS met een reactie van psychiater Martijn Figee

ADF helpt bij vragen over zorgtransitie
Lees een casus over de zorgtransitie.
Heeft u, of uw kind, te maken heeft met angst-, dwang- of fobieklachten? Dan kunnen de
stelselwijzigingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg dus allerlei gevolgen voor
u hebben. Vanaf heden kunt daarom terecht bij onze ADF-Vraagbaak Zorgtransitie, door een email te sturen naar info@adfstichting.nl. Een gespecialiseerde jurist zit klaar om uw vragen zo
goed mogelijk te beantwoorden en u eventueel door te verwijzen.

Ramaermedialle 2015 voor dr. Martijn Figee
De Ramaermedaille is ingesteld ter nagedachtenis van de stichter van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie en Neurologie, dr. Johannes Nicolaes Ramaer. Deze gedenkpenning wordt eens
in de twee jaar uitgereikt aan de Nederlander (psychiater) die in de voorgaande twee jaren de
meest verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de psychiatrische wetenschap en

in het bijzonder de klinische psychiatrie.
Martijn Figee, tevens lid van onze kerngroep, ontving de medaille voor zijn proefschrift
Neuroimaging motivational changes of deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder.
Lees verder op de website van de NVvP.

Vraag het de wetenschap!
Tot 1 mei kunt u vragen aan de wetenschap insturen die kunnen dienen als basis voor de
Nationale Wetenschapsagenda. U kunt ook vragen stellen over OCD en OCSS.
Lees verder voor meer informatie.

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.

