Dwang.eu Nieuws
Juli 2014

In deze nieuwsbrief o.a.
• Recent verschenen blogs en artikelen
• Oproepen
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• Nieuw boek Jim van Os

Blog Else de Haan over OCD
In haar gastblog Van de regen in de drup beschrijft Else dat
dwanghandelingen de obsessieve onrust verergeren.
In de volgende twee artikelen lees je daar meer over:
• Dwanghandeling leidt tot obsessie, niet andersom
• Waarom herhaald controleren twijfel aan het geheugen niet wegneemt maar vergroot

Artikelen Else de Haan
• Cognitieve therapie is een overgewaardeerde vorm van behandeling van de dwangstoornis
• Weg met de Socratische Dialoog

Oproepen
• Voor het onderzoek De effecten van oxytocine op sociaal gedrag bij mensen met een sociale
angststoornis worden deelnemers gezocht met smetvrees en/of andere angststoornissen.
• Er worden deelnemers gezocht met een angst-, dwang-, of fobiestoornis voor een nieuw
programma van de makers van “Levenslang Met Dwang?”. Ook mensen die al wat verder zijn en
in een bepaalde mate kunnen terugkijken op een ontwikkeling ten goede, kunnen zich
melden. Lees meer in deze oproep van Blue Circle.

Nieuw op de website
• Via de blogoverzichten vind je twee pagina's met oneliners. OCDliners gaat over dwang en
Oneliners over algemene thema's zoals stigma.
• De website heeft nu ook een eigen Twitteraccount. Volg ons op @dwang_eu.
• YouTube filmpjes over OCD en aanverwante stoornissen verzamelen we nu ook op ons nieuwe
YouTube Kanaal.

TV-show over Gilles de la Tourette
Let the music take control, een productie van Eyeworks (RTL 5), is de naam van het nieuwe
programma over mensen met Gilles de la Tourette. Lees meer in deze link.

Recent verschenen blogs overige thema's
• Ooit een normaal mens ontmoet? Heel vaak - opiniestuk NRC over het stigma dat nog altijd rust
op psychische aandoeningen. Lees ook de uitgebreide versie.
• Machtwerking in de zorg - blog Medisch Contact over marktwerking en de vrije artsenkeuze.
• Geld speelt geen rol - blog Medisch Contact over marktwerking en het doel van geneeskunde.

De DSM-5 voorbij!

Professor Jim van Os heeft een prachtig boek geschreven over hoe om te gaan met diagnostiek,
met respect voor de patiënt en op een flexibele manier. Hij gaat ook in op de grote mankementen
van ons huidige gezondheidszorgstelsel en komt met een alternatief. Zijn boek Persoonlijke
diagnostiek in een nieuwe GGZ is een aanrader.

Je kunt deze mail doorsturen naar anderen. Als je deze mail via een ander krijgt en zelf wilt
ontvangen, meld je dan aan op www.dwang.eu voor de nieuwsbrief.
Kopieer of open deze link om deze nieuwsbrief te delen op de social media.

