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In deze nieuwsflits o.a.
• Nieuwe blogs en interviews
• Special over behandeling rTMS

Nieuwe blogs
• Verslik je niet in dwang! - ervaringsverhaal van Dennis Mouwen over sensomotorische OCD
• Wat als ik niet meer wakker word? - ervaringsverhaal van Jacomijn over OCD met
hypochondrische ondergrond
• Hoe ziek moet je zijn voor ingrepen in het brein? - blog van Menno Oosterhoff over DBS
• Dwang: vriend of vijand? - blog van Lidewij Wolters over benadering van OCD bij kinderen

Interviews
Menno Oosterhoff, psychiater met dwang - interview Vizier magazine ADF Stichting
Wies heeft een dwangneurose - interview in Libelle

rTMS: de stand van zaken
Lees wat een behandeling met rTMS inhoudt op de pagina Neuromodulatie. Op de pagina rTMS
bij Obsessieve-Compulsieve Stoornis van Brainclinics is te zien hoe het precies in zijn werk gaat.
In dit rapport van 2014 van Europese experts waarin ze aangeven wat er tot dan toe bekend is
over de werkzaamheid bij diverse aandoeningen, wordt gezegd dat er voor OCD meer onderzoek
nodig is.
Daarna is er alweer meer onderzoek gedaan. In onderstaande twee artikelen wordt een overzicht
gegeven van alle onderzoeken tot nu toe:

• Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) augmentation of selective serotonin reuptake
inhibitors (SSRIs) for SSRI-resistant obsessive-compulsive disorder (OCD)
• Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for obsessive-compulsive disorder (OCD)
Samengevat kun je zeggen dat het veelbelovend is en dat er weinig bijwerkingen zijn, maar dat
verder onderzoek nodig is om precies te weten hoe groot het effect is, hoe lang het effect
aanhoudt, waar je het beste kunt stimuleren etc.
Op dit moment wordt dat onderzoek in Nederland nog niet gedaan. Zodra hierin verandering komt
dan laten we dat weten.
Als je daar niet op wilt wachten en je wilt het proberen dan is er een probleem: rTMS wordt niet
vergoed door de zorgverzekeraars. Ook niet bij depressie waarvan de werkzaamheid al veel beter
is aangetoond. Het wordt dan ook nauwelijks aangeboden in Nederland en je zult (een deel van)
de kosten zelf moeten betalen. Er zijn initiatieven om te proberen alsnog vergoeding voor elkaar te
krijgen.
Vragen over een rTMS behandeling kun je ons altijd stellen. We hebben geen belangen behalve
dat we iedereen een zo goed mogelijke behandeling gunnen.
Twee blogs over rTMS:
• OCD: 10 jaar een rode draad door mijn leven is een nieuw ervaringsverhaal van de heer Willems
over zijn rTMS behandeling voor dwangproblematiek.
• Wat zie ik over het hoofd is een deskundigenblog van Menno Oosterhoff over rTMS en het
probleem rondom vergoedingen.

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.

