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Agenda
Refereerbijeenkomsten in het najaar van 2015:
17 september (Oegstgeest) en 27 oktober (Diemen) over Trauma en
walging
12 november (Oegstgeest) en 15 december (Diemen) over de MH
17 ramp: terugkijken en vooruit blikken
Bekijk ook het onderwijsaanbod bij opleidingen Arq Academy
Arq en Stichting Centrum '45 ontwikkelen landelijke
Zorgstandaard psychotrauma
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Arq en Stichting Centrum
’45 de opdracht en een subsidie verleend om een landelijke Zorgstandaard
Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen te ontwikkelen. De
Zorgstandaard wordt ontwikkeld en tot stand gebracht in nauwe
samenwerking met alle partijen uit het psychotraumaveld in Nederland. Lees
meer
Culturele diversiteit krijgt een landelijke kwaliteitsstandaard
Hoe kan het beste worden omgegaan met culturele diversiteit? Zowel
kinderen, jongeren als volwassenen met een niet-westerse achtergrond
worden minder goed bereikt door de GGZ in Nederland, en ontvangen niet
altijd de zorg die bij hen past. Dat heeft voor hen substantiële nadelige
psychosociale én economische gevolgen. Stichting Centrum ’45 ontwikkelt
samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het VerweyJonker Instituut een landelijke kwaliteitsstandaard diversiteit.

Psychomotorische therapie in stabilisatiefase betere ingang
dan verbale therapie?
De behandeling van complex trauma met primair verbale interventies wordt
mogelijk bemoeilijkt door de dominante reactie van oudere hersensystemen
als gevolg van trauma. Daardoor is toegang tot ervaringen en emoties via
de verbale weg niet of nauwelijks mogelijk. In het onderzoek ‘Beweging in
Trauma’ wordt onderzocht of psychomotorische therapie in de
stabilisatiefase een betere ingang voor behandeling biedt.
Psychiatrische zorg voor ongedocumenteerden zinvol?
Equator Poli Stad heeft de derde plaats gekregen bij de uitreiking van de
Avicennaprijs. Uit het juryrapport: "Dit project maakt duidelijk dat het bieden
van psychiatrische zorg aan ongedocumenteerden wel degelijk mogelijk en
zinvol is. De jury beoordeelt dit project zeer positief. Het is een lichtend
voorbeeld voor de GGZ in Nederland. De jury kent aan Equator Poli Stad de
derde plaats toe." Lees meer
Prijzen voor Stichting Centrum '45
Drie behandelaren/ onderzoekers van Stichting Centrum ’45 kregen dit
voorjaar een prijs uitgereikt:
• De Young Minds Award tijdens de ESTSS conferentie voor Mirjam MinkNijdam
• De Davis Caul Award van de ISSTD voor Marloes Eidhof

• De Jaap Christoffelspenning bij het Jaap Chrisstoffels symposium voor
Trudy Mooren
Lees meer
Veel bijdragen van Arq bij ESTSS conferentie in Litouwen
Arq speelde een prominente rol bij de ESTSS conferentie, die werd
gehouden van 9 tot 12 juni in Litouwen. Zie hier een overzicht van de
bijdragen van Arq.
Lees meer over de ESTSS conferentie.

Prinses Beatrix aanwezig bij viering 70 jaar Stichting 19401945
Op zaterdag 27 juni vierde Stichting 1940-1945 (partner in Arq van Stichting
Centrum ’45) haar zeventigjarig bestaan in De Flint in Amersfoort, in
aanwezigheid van onder anderen Prinses Beatrix. Naast een voordracht,
een film over de stichting en muzikale intermezzo’s, werd een gedenkboek
gepresenteerd over 70 jaar Stichting 1940–1945. De feestelijke middag
werd afgesloten met een receptie.
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