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Agenda
8 - 22 juli: Summerschool over complex trauma en complexe PTSS:
diagnose en behandeling. Lees meer
8 september en 11 oktober: Referaat over Suïcides en suïcidaliteit
bij de politie.
1 en 13 december: Referaat over ‘Voorkomen van erger’ –
ondersteunen van kinderen en ouders in stressvolle omstandigheden
na huiselijk geweld. Lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod van Arq Academy, waaronder twee
opleidingen die starten in september:
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) Lees meer
Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) (nog enkele
plaatsen) Lees meer
Er is nu een landelijk centrum voor Traumatische Rouw
Met het aantreden van prof. dr. Paul Boelen als Arq hoogleraar is er een
landelijk centrum gekomen voor Traumatische Rouw. In dit centrum worden
activiteiten samengebracht op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg
met betrekking tot rouw na verlies door een onnatuurlijke oorzaak. Stichting
Centrum '45 heeft een specifiek behandelaanbod voor Traumatische Rouw.
Lees meer
Werken met migranten: hoe kan dat beter?
De partners in Arq Psychotrauma Expert Groep bundelen hun kennis en
expertise om het bestaande vangnet van opvang, begeleiding en zorg voor
vluchtelingen te ondersteunen.
Hoe ervaren GGZ professionals het werken met migranten? Arq
ontwikkelt samen met anderen een kwaliteitsstandaard. Lees meer
Marieke Sleijpen (projectleider en onderzoeker bij Stichting Centrum
'45) leverde een bijdrage aan een publieksbijeenkomst over het
asielbeleid voor kinderen. Lees meer
We hebben een behandelaanbod voor reisfobie bij asielzoekers en
vluchtelingen. Lees meer
Arq heeft een Psychosociaal Ondersteuningspunt voor Vluchtelingen
(POV) en een trainingsaanbod voor leerkrachten.
Hoe gaan we voortaan de WOII herdenken? En wat zijn
behoeften van naoorlogse generaties getroffenen?
Vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in
Europa en Azië gaan voor het eerst duurzaam samenwerken.
Tijdens de conferentie op 14 mei ‘1WO2: jongeren en de toekomst
van herdenken’ is het Netwerk 1WO2 opgericht. Dit netwerk wil een
bijdrage leveren aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog nu
en in de toekomst en wil de herinnering aan deze gebeurtenis levend
houden. Lees meer
Naoorlogse generaties van WOII getroffenen willen meer
samenwerking. Lees het rapport 'In de schaduw van de oorlog’. Lees

meer
Stichting Centrum '45 in de media
Aan behandelaars bij Stichting Centrum'45 wordt regelmatig hun mening
gevraagd.
Geneesheer-directeur Ruud Jongedijk in de Volkskrant over de
trauma's van asielzoekers. Lees meer
Psychiater en ervaringsdeskundige Aram Hasan in wetenschappelijk
tijdschrift van CDA over de hulpverlening aan vluchtelingen. Lees
meer
Onderzoek/ wetenschap
Medewerkers van Stichting Centrum ’45 leveren een actieve bijdrage aan
de ontwikkeling van hun vakgebied. Dat doen zij onder meer door het
publiceren van artikelen in vakliteratuur. Bekijk het overzicht van de
publicaties van medewerkers van Stichting Centrum '45 in de eerste helft
van 2016. Lees meer
Beurs voor Stichting Centrum ’45 van EMDR Research
Foundation
Dr. Jackie June ter Heide – klinisch psycholoog en onderzoeker bij Stichting
Centrum ’45 – heeft van de EMDR Research Foundation een beurs
gekregen. Lees meer
Equator Foundation werkt in internationaal project samen
aan Herstelgerichte benadering voor vluchtelingen
METS is een door de Europese Commissie gefinancierd project onder
coördinatie van Arq Psychotrauma Expert Groep, inhoudelijk gestuurd vanuit
het expertiseteam Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ) van Equator
Foundation. Lees meer

Nieuwe fase in eHealth ontwikkeling
Triple-E & Arq lanceerden op 6 juni 2016 de start van twee geïntegreerde
samenwerkingsprojecten op het gebied van eHealth. De programma's
richten zich op de regio (Randstad) en op landen in Noordwest Europa. Via
een intensief netwerk kunnen de ervaringen van Europese partners
belangrijke kennis opleveren. Lees meer
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