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Agenda
26 november: TERRA conferentie over Preventie, De-radicalisering
en Burgerschap
3 december (Oegstgeest) en 12 december (Diemen):
referereerbijeenkomsten over de MH-17 ramp
8 december: symposium en afscheidscollege prof. dr. Rolf J. Kleber
10 december: eindconges INPREZE over over onderzoek naar en
implementatie van e-Mentalhealth
Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV)
De grote stroom vluchtelingen levert voor alle Arq partners momenteel veel
vragen, verzoeken en activiteiten op. Op 5 oktober is het Psychosociaal
Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) gelanceerd, waar professionals
terecht kunnen met vragen en advies over opvang, begeleiding en zorg voor
vluchtelingen. Daarnaast is er ook directe ondersteuning vanuit de partners
zelf, zoals War Trauma Foundation (partner in Arq), dat actief is op de
Griekse eilanden
Stichting Centrum '45 in de media
Netwerk Psychotrauma Nederland opgericht (persbericht)
Afscheid van van directeur Twan Driessen Per augustus heeft
Centrum '45 een nieuwe algemeen directeur, ing. E. (Eddy) Sas
MBA. Eddy Sas werkt al ruim 20 jaar in de zorgsector, waarvan de
laatste 9 jaren als directeur bedrijfsvoering bij het dr. Leo
Kannerhuis.
Ruud Jongedijk in Trouw over vluchtelingenproblematiek
Syrische psychiater Aram Hasan in Eén vandaag Lees meer over
'Psychiaters zonder grenzen'
Ruud Jongedijk in GGZ totaal, het magazine van de GGZ
Jackie June ter Heide in De Kennis van Nu Radio op 27/10 over
haar proefschrift (EMDR behandeling bij vluchtelingen) terug te
luisteren op www.dekennisvannu.nl
Startbijeenkomst Zorgstandaard culturele Diversiteit
Centrum ’45 is één van de initiatiefnemers bij de ontwikkeling van de
kwaliteitsstandaard Diversiteit in de GGZ. De startbijeenkomst was op 23
september.

Start Zorgstandaard psychotrauma
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Arq Psychotrauma Expert
Groep en Stichting Centrum ’45 de opdracht en een subsidie verleend om
een landelijke Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
te ontwikkelen. De startconferentie was op 16 september.
Themanummer Cogiscope over e-Health
E-health wordt in de GGZ steeds belangrijker. Nieuws hierover en de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-Health binnen Centrum '45 en

Arq staan in de zojuist verschenen Cogiscope, het tijdschrift over gevolgen
van schokkende gebeurtenissen. Lees ook het eerder verschenen nummer
van Cogiscope, het themanummer over Radicalisering. Neem een
abonnement op Cogiscope.

Equator Poli Stad in beeld: over werken met tolken
Lees hier over werken met tolken op de nieuwe polikliniek van Equator, die
specifiek gericht is op de behandeling van ongedocumenteerde asielzoekers
met aan trauma gerelateerde psychische klachten in Equator Poli Stad , in
een interview met psycholoog Oukje Verkerk.

Nazorg Contactpunt (NCP): herkennen van psychische
klachten na traumatisch verlies
Medewerkers van Centrum ’45 en Impact - beide partners in Arq
Psychotrauma Expert Groep - hebben een artikel geschreven met de titel
'Herken klachten na traumatisch verlies', dat is verschenen in Medisch
Contact, een weekblad voor artsen. Dit artikel gaat over het herkennen van
psychische klachten na traumatisch verlies, in dit geval de vliegramp met de
MH-17. Naar aanleiding van deze vliegramp heeft het ministerie van VWS
het Nazorg Contact Punt (NCP) ingesteld. Dit hulploket geeft professionals
advies over diagnostiek en doorverwijzing bij patiënten met een
problematische rouwverwerking.
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