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• Nieuwe blogs en documentaires
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• Oproepen

Nieuwe blogs
Ervaringsverhalen:
• Jacomijn over het moederschap - Uit het zicht… weg?
• Karoline Esser-Wansink over ervaringsdeskundigheid - Werken met ervaring
• Anonieme auteur over homoseksuele OCD - Ik dacht dat ik de enige was
• G. Wilems over seksuele intrusies - De eenzaamheid van seksuele dwanggedachten
• Wil over de ontwikkelingen na documentaire De Wachtkamer - De aanhouder wint ooit!
Deskundigenblogs:
• Menno Oosterhoff over seksuele intrusies - Seks met dieren
• Jan van Ingen Schenau over een test m.b.t. het meegaan met dwang van een naaste Meedwangschaal

Documentaires
Op BBC Two wordt op 26 augustus om 21.00 uur (Nederlandse tijd) de documentaire OCD - A
Monster in My Mind uitgezonden. Hierin komt ook de behandeling met Deep Brain Stimulation aan
bod; een Nederlandse patiënte ondergaat deze operatie in het AMC te Amsterdam.
Op 1 juni jl. was het TV-programma De Wachtkamer van IKON te zien met een reportage over het
leven van Youri. Hij is een jong volwassene van 18 jaar en lijdt aan een ernstige
dwangstoornis. De cameraploeg volgt hem en zijn ouders, die ten einde raad zijn. De
documentaire is online te zien via deze link.

VGCt Najaarscongres 2015
Het programma voor het Najaarscongres staat online met een oproep voor het ontwerpen van een
poster over je onderzoek!

Gedragstherapeutisch computerspel
Ricky en de Spin is een computerspel dat gebruikt wordt tijdens een gedragstherapeutische
behandeling van kinderen met een dwangstoornis. Dit spel kan door therapeuten in Vlaanderen
en Nederland gekocht worden via bovenstaande link. Het is Nederlands ondertiteld door Eric
Heyns en Veronika Brezinka en zij geven een lezing op het Najaarscongres van de VGCt.

Oproepen
Als je over een bepaald onderwerp van de Obsessieve-Compulsieve Spectrumstoornissen
(OCSS) goede informatie kunt geven, dan plaatsen we die graag op de website. Er is nog zoveel
waarover in het Nederlands amper informatie is te vinden op internet. Op onze website vind je een
overzicht van vormen van OCSS. Mail naar info@dwang.eu.

Professionals die werken met kinderen en jeugdigen, kunnen meewerken aan de informatie op
onze website door kennis en ervaringen aan ons toe te sturen. Mail naar info@dwang.eu.

Interessante links
• Animatie over de misvattingen over OCD (Nederlands ondertiteld).
• Animatie over TMS.
• Een fMRI onderzoek naar hersenconnectiviteit als voorspeller van de duur van het effect van
intensieve CGT bij OCD.
• Volgens deze review is CGT bij OCD superieur aan medicatie en heeft medicatie geven naast
CGT geen meerwaarde. Deze conclusies zijn overigens niet onomstreden.

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.

