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Agenda deel 1
13 april, 16.15 uur/ Academiegebouw Utrecht: Oratie prof. dr. Paul
Boelen , Arq hoogleraar
21 april/ Oegstgeest en 24 mei/ Diemen: Refereerbijeenkomst over
Psychosociale nazorg na een ramp: een breder perspectief
22 april: Lancering mobiele app voor Eerebegraafplaats
Bloemendaal
14 mei/ Amersfoort - gratis - Congres Eén WO2: Jongeren en de
toekomst van herdenken
Lees ook over het WO2 programma van Arq.
Agenda deel 2
17 mei, 16.15 uur/ Academiegebouw Utrecht: Oratie prof. dr. Ismee
Tames, Arq hoogleraar (nieuwe leerstoel om de herinnering aan het
verzet in WO2 levend te houden).
26 mei/ Lunteren: NtVP congres 'Controversen in de zorg na
psychotrauma'
18-22 juli/Utrecht: Summerschool 2016 van Arq Academy i.s.m.
Universiteit Utrecht over Complexe trauma en complexe PTSS
Bekijk ook het scholingsaanbod van Arq Academy.
Innovatieve 3MDR behandeling doorbreekt vermijding bij
veteranen met chronische PTSS
In de praktijk blijkt dat veteranen met chronische PTSS die reguliere
trauma-gerichte therapie ontvangen, het therapeutische effect hiervan niet
altijd ten volle kunnen benutten door vermijding, lage therapietrouw of dropout. 3MDR doorbreekt vermijding en verhoogt de betrokkenheid. Lees meer
over het onderzoek en de voorwaarden voor deelname.
Presentatie handleiding 'Goed ouderschap' aan burgemeester
Katwijk
Op 8 maart overhandigde één van de auteurs - Julia Bala, klinisch
psycholoog bij Stichting Centrum ’45 - het boek aan de burgemeester van
Katwijk, Jos Wienen en aan de manager van de gezinslocatie azc te
Katwijk, Marijke Klaassens. Lees meer

Equator Foundation (partner in Arq) TOPGGz erkend
Equator Foundation - partner in Arq - is per 17 maart 2016 formeel erkend
als TOPGGz instelling. Het TOPGGz keurmerk wordt toegekend aan
afdelingen die topklinische (hoogspecialistische) en topreferente
patiëntenzorg leveren en dat combineren met wetenschappelijk onderzoek,
innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. Lees meer

Vluchtelingen: veel vraag naar informatie en scholing voor

professionals in zorg en onderwijs
Medewerkers van Stichting Centrum ’45 verzorgden op uitnodiging van de
gemeente Alphen aan den Rijn een workshop en lezing voor professionals
in zorg in onderwijs die met nieuwkomers te maken krijgen. De
belangstelling was groot. Lees meer
Arq Academy organiseert workshops voor mensen die betrokken zijn bij de
opvang van vluchtelingen (kinderen, gezinnen, alleenstaande minderjarige
asielzoekers).
Lees over het Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) van
Arq.
Arq Voorjaarssymposium 'Gezinnen op de vlucht' groot
succes
Het symposium op 11 maart werd druk bezocht met ruim 120 deelnemers.
Het was een interessante dag met veel deskundige sprekers/
workshopleiders, die op een plezierige manier de informatie over konden
brengen’ aldus één van de deelnemers. Ook werden er veel contacten
gelegd tussen professionals die allemaal in hun eigen organisatie met de
thematiek “Gezinnen en vluchtelingen” bezig zijn. Lees meer
Stichting Centrum '45 in de media deel 1
Prof. dr. Berthold Gersons (Arq hoogleraar) aan het woord in
Nieuwsuur over PTSS bij veteranen.
Psychiater/directeur Ruud Jongedijk in 'NPO Radio 1
Vluchtelingenserie, de psychiater'
Psychiater Geert Smid is geïnterviewd voor een artikel in De
Volkskrant 'Kun je sterven van verdriet?' Lees ook over het Nazorg
Contact Punt (NCP)
Lees ook het overzicht van wetenschappelijke publicaties van medewerkers
in 2015.
Stichting Centrum '45 in de media deel 2
Psychiater/ directeur Ruud Jongedijk in De Telegraaf over de inzet
van tolken: een obstakel bij de hulp aan vluchtelingen. Ruud
Jongedijk is geïnterviewd naar aanleiding van het briefadvies van de
Gezondheidsraad aan de minister van VWS over de geestelijke
gezondheidsproblematiek bij vluchtelingen.
Transcultureel psychiater Aram Hasan in Trouw over een bijsluiter bij
de DSM-5: hoe om te gaan met getraumatiseerde vluchtelingen.
Klinisch psycholoog Trudy Mooren in het Reformatorisch Dagblad
over de ontwrichte levens van vluchtelingenkinderen.
EHealth project INPREZE: er is veel bereikt!
Arq is hoofdaanvrager van het INPREZE project (Internet Preventie en
Zelfhulp in de GGZ), dat onderzoek deed naar de implementatie van EMentalhealth. Het kennisplatform INPREZE ging van start in juni 2012 en
was als project op 31 december 2015 officieel afgelopen. Er is veel bereikt.
Lees meer
Themanummer Cogiscope over Kinderen
Lees over het thema 'Kinderen' in de nieuwste uitgave van Cogiscope, het
tijdschrift over de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. U kunt zich
abonneren op dit tijdschrift.
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