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In deze nieuwsflits o.a.
• Nieuwe blogs
• Oproepen onderzoeken, tv-programma België en hulp Dwang.eu
• Vertegenwoordiger ADF stichting in Netwerkgroep

Nieuwe blogs: een tweeluik
Pien schreef twee ervaringsverhalen:
• Dubbele Dwang over haar eigen dwangstoornis én die van haar partner
• De dwang gaat mee over de impact van dwang op je vakantie en je relatie

Vertegenwoordiger ADF stichting in Netwerkgroep
Tot de OCD Netwerkgroep is Maaike van der Linden-Kamphuis toegetreden, als
vertegenwoordiger vanuit de ADF stichting. We vinden goede afstemming en samenwerking met
hen erg belangrijk. Daarom zijn we verheugd dat Maaike, die al jarenlang als vrijwilliger bij de ADF
werkt, bereid is deze brug te vormen.
We maken meteen van de gelegenheid gebruik om te melden dat de ADF stichting financieel in
zwaar weer verkeert door fors achteruitlopen van subsidies.
De stichting kan de steun van je lidmaatschap goed gebruiken. Bij een aantal aanvullende
zorgverzekeringen wordt het lidmaatschap (deels) vergoed. Lees meer op deze pagina.

Oproepen
Er worden deelnemers gezocht voor:

• een Belgisch tv-programma over OCD.
• een internationaal onderzoek TIC Genetics die de genen binnen families met ticstoornissen
onderzoekt.
• een internationaal onderzoek TS-Eurotrain die de verschillen in genen, functioneren van de
hersenen en in cognitief functioneren onderzoekt.
• EMTICS, een onderzoek naar de rol van genen, ontstekingsprocessen en stress bij het ontstaan
en verergeren van tics bij kinderen.
Dwang.eu zoekt hulp voor:
• het vertalen van Engelse artikelen en blogs naar het Nederlands.
• het vertalen van de website (informatie en blogs) naar het Engels.
• het vinden van informatie over nog onbekende vormen van OCD zoals Homoseksuele
OCD, Relatie OCD, Olfactory Reference Syndroom, Spartanisme, Squalor etc.
Heb je vragen, mail ons op info@dwang.eu.

Brochure IOCDF
De vertaling van de IOCDF brochure is nu beschikbaar: Wat je moet weten over de obsessiefcompulsieve stoornis. Ook te vinden via de pagina Weblinks bij Brochures.

Delen via Facebook | 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.

