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Agenda
22 mei: Referaat: 3MDR:Revolutie in de psychotherapie Lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod van Arq Academy voor GGZ professionals.

Arq start onderzoek naar mdma ondersteunde
psychotherapie
Nederlandse veteranen gaan 'partydrug' mdma testen tegen trauma's. Naar
aanleiding van een interview daarover met Arq hoogleraar Eric Vermetten
publiceerde de Volkskrant er in februari een artikel over. Lees meer
In Impact Magazine, themanummer veteranenzorg, is ook een artikel
opgenomen over dit onderzoek. Zie het laatste item in deze nieuwsbrief.
Lancering van 7ROSES empowerment methodiek
Op 29 maart werd bij Arq in Diemen tijdens een zeer druk bezocht
symposium 7ROSES gepresenteerd. Dat is een op empowerment gerichte
benadering, bedoeld voor mensen die ontwrichtende of traumatische
gebeurtenissen hebben doorstaan. Lees meer

Tweede prijs voor ons project Meergezinsgroepen
Ons initiatief voor Meergezinsgroepen (MGG) kreeg de tweede plaats bij de
Avicenna prijsuitreiking. Dat houdt in dat de MGG een wezenlijke bijdrage
leveren aan de zorg voor migranten en vluchtelingen. Met de MGG worden
relatief veel statushouders bereikt en op weg geholpen in hun nieuwe
bestaan. Lees meer
Artikel over traumatisch verlies uitgekozen als Editor's
choice
Het internationale wetenschappelijke blad Comprehensive Psychiatry heeft
een studie over verstoorde rouw en PTSS uitgekozen als ‘Editor’s Choice’.
Zes maanden lang zal dit artikel op internet worden gepromoot als een
"can't miss paper". Ook is het artikel gratis te lezen via de website van
Comprehensive Psychiatry. Lees meer
Geslaagd internationaal congres gericht op veteranenzorg
Op 4, 5, en 6 april was er een zeer geslaagd internationaal congres gericht
op veteranenzorg. Arq / Centrum’45 hebben meerdere inhoudelijke
bijdragen geleverd aan dit congres.
Lees meer
Onderzoek naar een Transdiagnostische Decision Tool
In 2017 is een onderzoek gestart vanuit TOPGGZ Nederland en de
Erasmusuniversiteit om een Transdiagnostische Decision Tool te valideren.
Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze vragenlijst de verwijzer
helpt in de herkenning van de patiënten die een gespecialiseerde (PTSS)
behandeling nodig hebben. Lees meer
Lichte stijging bij PDC van aantal cliënten voor psychotrauma

diagnostiek
Vergeleken met voorgaande jaren zagen we in 2017 bij het Psychotrauma
Diagnose Centrum een lichte stijging van het aantal cliënten voor
psychotrauma diagnostiek. Die toename was zichtbaar zowel bij de
verwijzingen door de huisarts als bij verwijzingen vanwege
beroepsgerelateerde klachten. Zie de website voor mogelijkheden om te
verwijzen.
Centrum '45 in het nieuws
Publieke media zoeken regelmatig contact met onze medewerkers.
Artikel OneWorld: Waarom sluit de psychische zorg voor
nieuwkomers niet aan? Lees meer
Informatief artikel over traumabehandeling in tijdschrift Zin. Lees
meer
Bekijk ook het overzicht van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Impact Magazine, themanummer veteranenzorg
Het Impact Magazine gaat over de psychosociale gevolgen van schokkende
gebeurtenissen. Om een indruk te krijgen van de inhoud van dit nummer,
klik hier.
U kunt deze uitgave opvragen door middel van een e-mail naar
impactredactie@arq.org; kosten: € 8,00. Een jaarabonnement kost € 27,50;
u krijgt dan 4 x per jaar een uitgave toegestuurd.
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