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Agenda
10 mei: Workshop huisartsen en POH GGz over Herkennen en
interpreteren van posttraumatische klachten bij vluchtelingen en nietwesterse patiënten: lees meer
11 mei: Symposium Zorg voor de professional: lees meer
11 mei: NtVP jaarcongres Levensloop en trauma: lees meer
17-21 juli: Arq Summerschool: Psychotrauma, Refugees and
Culture: lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod van Arq Academy
Promotie Marieke Sleijpen over Veerkracht bij jonge
vluchtelingen
Op een indrukwekkende manier is Marieke Sleijpen - psycholoog en
onderzoeker bij Centrum '45 - op 21 april gepromoveerd. Met passie voor de
doelgroep en ervaring met de alleenstaande jongeren, die ze beide mooi liet
zien in haar verdediging, heeft Marieke haar titel ontvangen. Daar zijn we
trots op!
Lees meer
Trudy Mooren tijdens internationale conferentie: kinderen en
gezinnen zijn veerkrachtig
Dr. Trudy Mooren – expert op het gebied van gezinsbehandelingen na
traumatische ervaringen – gaf een presentatie bij de 'International
Conference on Returning Foreign Terrorist Fighters’: kinderen die
geconfronteerd werden met oorlogsgeweld zijn kwetsbaar voor
psychosociale problemen. Zij en de gezinnen waaruit zij komen laten echter
ook veel veerkracht zien. Lees meer
Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties
Voor sommige mensen is de Tweede Wereldoorlog nooit opgehouden, door
de ingrijpende ervaringen die zij meemaakten. Daardoor konden problemen
ontstaan in gezinnen, die het opvoedingsklimaat beïnvloedden. Arq partners
- waaronder Centrum '45 - hebben een Aanspreekpunt Naoorlogse
Generaties ingesteld. Lees meer
Bekijk ook de website van 1WO2, een netwerk dat zich richt op de
herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië.
Centrum '45/PDC betrokken bij onderzoek naar seksuele
intimidatie bij sport
Op verzoek van NOC*NSF leidt oud-minister Klaas de Vries een
onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar seksuele intimidatie en
misbruik in de Nederlandse sport. Slachtoffers kunnen terecht bij de Hulplijn
van Slachtofferhulp Nederland. Voor verdere ondersteuning en onderzoek
kan Slachtofferhulp hen doorverwijzen naar Centrum’45 / Psychotrauma
Diagnose Centrum. Lees meer
Geslaagd Arq Lente Symposium met Indiase psychiater
Vikram Patel
Tijdens het Arq Lente Symposium op 31 maart werd het 20-jarig bestaan
van War Trauma Foundation (WTF) gevierd, en werd onder meer afscheid
genomen van Pim Scholte, psychiater en oprichter van Equator Foundation.

Speciale gast was de Indiase psychiater Vikram Patel, hoogleraar aan de
Harvard University. Patel biedt een aanpak om geestelijke gezondheidszorg
voor iedereen te toegankelijk te maken. Lees hier het interview met hem en
Pim Scholte in De Volkskrant. Lees hier het verslag van het symposium.

Centrum '45 in de media met Sophie in de mentale kreukels
Centrum '45 staat vaak in de belangstelling bij de publieke media.
Sophie in de mentale kreukels in gesprek over 3MDR bij Centrum
'45; lees meer
Interview in Mijn Gezondheidsgids met Mirjam Mink-Nijdam (GZpsycholoog en senior onderzoeker bij Centrum '45) over PTSS; lees
meer
Onderzoek/wetenschap: bekijk het recente overzicht
Medewerkers van 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 publicaties
van medewerkers van Centrum '45 in het eerste kwartaal van 2017.
Wilt u een artikel lezen? Neem dan contact op met de bibliotheek van het
Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld (voormalig Cogis; nieuwe
website!)
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