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In deze nieuwsbrief o.a.
• Nieuwe blogs en een artikel
• Oproepen
• Voorlichting en vragen stellen

Nieuwe blogs en artikel
• Angst, spanning en onrust - Blog over de ernstige dwang van Dennis
• Verlost van trichotillomanie?! - Laura heeft 19 weken geen haren getrokken!
• Ben ik niet toch homo? - Blog Menno Oosterhoff over homoseksuele OCD
• Emotion regulation before and after transcranial magnetic stimulation in obsessive compulsive
disorder - artikel Stella de Wit en Odile van den Heuvel over TMS

Oproepen
• Het TV-programma EenVandaag zoekt iemand die in een reportage wil vertellen over HOCD. Als je zoiets aandurft, mail me dan op m.oosterhoff@lentis.nl.
• Graag willen we korte video's maken (2 minuten) van mensen die vertellen over hun specifieke
variant van dwang. Op die manier komen de verschillen en overeenkomsten goed naar voren. Je
kunt denken aan H-OCD, smetvrees, trichotillomanie, BDD, sensomotorische OCD. Op de
pagina OCSS kun je meer lezen over de verschillende varianten. Heb je interesse, stuur een mail
naar info@dwang.eu.
• Voor de organisatie van de Ontmoetingsdag op 17 september 2016 zijn wij op zoek naar
mensen die dit willen coördineren of ondersteunen. Voor de coördinatie zou het fijn zijn als je al
ervaring hebt met het organisatie van congressen e.d. Je hoeft niet perse zelf te maken hebben
met dwang maar enige affiniteit is natuurlijk wel fijn. Voor meer informatie kun je mailen
naar info@dwang.eu.

Voorlichting en vragen stellen

Graag brengen we twee belangrijke pagina's op www.dwang.eu onder de aandacht:
• Op de pagina Wij Bieden staan ervaringsdeskundige sprekers vermeld die graag voorlichting
geven op voorgezet onderwijs, MBO, HBO en WO. Ook gemeenten en ziekenhuizen kunnen hier
baat bij hebben. Zo mogelijk kan een deskundige bij de voorlichting aansluiten.
• Op de pagina Stel Een Vraag hebben we inmiddels 11 contactpersonen die per mail bereikbaar
zijn voor vragen. Ook kun je telefonisch contact opnemen met psychiater Menno Oosterhoff. Dit
mag altijd anoniem en het contact blijft uiteraard privé.

Interessante links
• Brainmatters is een website waar neurowetenschap voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.
De laatste ontdekkingen over het brein, relevante achtergrondinformatie.
• In de V.S. wordt een gift van 10 miljoen dollar gebruikt voor onderzoek naar TMS bij OCD.

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.

