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Agenda
21 januari (Oegstgeest) & 16 februari (Diemen):
Refereerbijeenkomst over Intergenerationele gevolgen van
Psychotrauma
11 maart: Arq Voorjaarssymposium Gezinnen op de vlucht
voor oorlog en rampen. Voorjaarssymposium Arq over kind, gezin en
psychotrauma Deelnemers ontvangen gratis een exemplaar van het
boek 'Goed ouderschap in moeilijke tijden' (januari 2016,
Pharos/ ZONMW)
26 mei: (save the date) NtVP-congres: Controversen in de zorg
na psychotrauma
18-22 juli: Summerschool over complex trauma en complexe PTSS
(Arq & Universiteit Utrecht)
Bekijk ook het scholingsaanbod van Arq Academy.
'Goed ouderschap in moeilijke tijden', handleiding voor
meergezinsgroepen met vluchtelingen
Het gezinsleven van asielzoekers staat vaak onder druk. De asielprocedure
kan lange tijd duren. Ook moet er vaak worden verhuisd. Bij gezinnen die
onzeker zijn over een verblijfsvergunning en/of dreigen uitgezet te worden,
is vaak sprake van een hoog spanningsniveau dat een goede ontwikkeling
van de kinderen belemmert. In ‘Goed ouderschap in moeilijke tijden,
handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen’ wordt een
preventief programma voor asielzoekers en vluchtelingen beschreven.
Intensieve EMDR (psychotrauma) behandeling in de kliniek
In januari is een pilotstudie gestart naar intensieve EMDR in de kliniek van
Stichting Centrum '45. Gedurende een opname van vijf dagen worden twee
sessies EMDR per dag aangeboden. EMDR is een bewezen effectieve
behandeling van psychotrauma. In deze pilotstudie wordt onderzocht of het
intensief aanbieden van deze behandelvorm tot klachten reductie leidt. De
pilot duurt zes weken, waarin tien patiënten zullen deelnemen die via de
poliklinische intake zijn aangemeld. Lees meer

Stichting Centrum '45 werkt mee in onderzoek naar EMD app
De EMD app is een nieuwe online toepassing, die is gebaseerd op het
EMDR-protocol (psychotraumabehandeling). Beoogd wordt met de app de
efficiëntie van de EMDR-behandeling te vergroten en de zorg toegankelijker
te maken.Twee behandelaars bij Stichting Centrum ’45 startten in
samenwerking met het AMC en 60 cliënten van het IVP een onderzoek.
Nagegaan wordt of de EMD-app als aanvulling op de EMDR-therapie
bijdraagt aan een sneller herstel. Daarnaast wordt onderzocht hoe cliënten
tegen het gebruik van de app aankijken. Lees meer
Stichting Centrum '45 in de media
Lancering online cursus Steun bieden aan
vluchtelingenkinderen
Syrische psychiater over de opvang van vluchtelingen

Psychische beoordeling asielzoekerskind deugt niet
Lees ook over het Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen, (POV),
opgericht door Arq/Centrum'45 om het bestaande vangnet van opvang,
begeleiding en zorg voor vluchtelingen te ondersteunen. Hulporganisaties,
gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals
kunnen voor consultatie en advies terecht bij het POV.
Equator partner in Centrum Seksueel Geweld (CSG)
Op 26 november jl. ondertekende Equator (partner in Arq van Centrum '45)
met negen andere partijen een overeenkomst om te gaan samenwerken in
een Centrum Seksueel Geweld (CSG) voor de regio AmsterdamAmstelland. Het CSG is sinds 1 januari 2016 werkzaam, en is de gehele
week 24 uur per dag te bereiken via één telefoonnummer voor alle CSG's in
het land. Lees meer
Start van twee subsidie trajecten
Arq/Stichting Centrum '45 hebben subsidie gekregen voor het ontwikkelen
van de volgende projecten:
NIDOS: project gericht op het verbeteren van de positie van
alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Eritrea.
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL
MIGRATION AND HOME AFFAIRS: Funding for victims of torture:
een Europese methode ontwikkelen voor herstelgerichte therapie
aan slachtoffers van marteling. Lees meer
TERRA conferentie (Preventie, de-radicalisering en
burgerschap) succesvol verlopen
TERRA is een door de Europese Commissie gefinancierd project, dat vanaf
2012 door Arq wordt gecoördineerd. De TERRA conferentie van 26
november jl. was een groot succes. De internationale sprekers waren zeer
inspirerend en de nederlandstalige TERRA Toolkit werd goed ontvangen.
Lees het verslag van de conferentie en het interview in De Volkskrant met
Professor Fathali Moghaddam, adviseur voor Homeland Security USA en lid
van de Raad van Advies van TERRA.
Themanummer Cogiscope over vluchtelingen
Het decembernummer van Cogiscope is opnieuw een themanummer, deze
keer over vluchtelingen. De omvangrijke stroom vluchtelingen heeft geleid
tot een humanitaire crisis die ongekend is in de recente Europese
geschiedenis. Dit themanummer schetst de vluchtelingcrisis in een brede
context: de bijdragen belichten de situatie vanuit juridisch, beleidsmatig,
gezondheids- en klinisch psychologisch perspectief.
Bekijk de inhoud op de website van Cogis. U kunt zich daar ook aanmelden
voor een abonnement.
Veteranen positief over LZV
Het in 2007 ingevoerde Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen voldoet aan
de doelstelling: hoogwaardige maatschappelijke steun en psychische zorg
leveren aan veteranen. Over het geheel gezien waarderen de veteranen
deze zorg positief tot zeer positief.
Lees over het onderzoek van het Trimbos-instituut.

Nieuwe website Arq WO2 programma
Onlangs heeft Arq de nieuwe website van het Arq WO2 programma
gelanceerd. Daarop worden het WO2 programma en de bijbehorende

projecten gepresenteerd. Met de nieuwe website is ook de eerste
nieuwsbrief van het programma verstuurd. Inschrijven voor die nieuwsbrief
kan via de website.
Rolf Kleber krijgt koninklijke onderscheiding
Uit handen van de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius heeft
hoogleraar psychotraumatologie Rolf Kleber tijdens zijn afscheidssymposium
op 8 december jl. in Utrecht de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw’ ontvangen. Lees meer
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