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E-health-week: 27-1 t/m 1-2
Deze e-health-ontwikkelingen deelden wij:
Baanbrekend onderzoek naar EMDR binnen VR;
lees meer
Webseminar E-health in de GGZ; lees meer
Exposure in vivo/Virtual reality groep van start;
lees meer

Nieuwe landelijke
zorglijn politie
Dankzij een nieuwe landelijke
samenwerking tussen de politie en
een aantal topzorginstellingen op het
gebied van trauma, zijn er voor
politiemensen nog betere
voorzieningen bij vermoeden van
PTSS. Lees meer

Een nieuwe naam: ARQ Centrum’45
Stichting Centrum’45 en Equator Foundation gaan samen verder onder de naam ARQ Centrum’45 en
zijn onderdeel van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
Download de folder
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Oratie ARQ-hoogleraar dr. Smid
Op 20 maart presenteert prof. dr. Geert Smid zijn oratie
met als titel 'Een raamwerk van betekenisgeving na
verlies'. De oratie is onderdeel van een symposium over
de nalatenschap van verlies en trauma voor individu,
gezin en samenleving: implicaties voor psychische
gezondheid.
Lees meer

Promotie
Op 6 maart verdedigt Manik Djelantik, psychiater in
opleiding bij ARQ Centrum '45 en de Universiteit
van Utrecht, haar proefschift,'Toward an integrated
understanding of traumatic grief'.
Lees meer

Training Cultuursensitief behandelen
Deze tweedaagse training geeft GGz professionals concrete handvatten om de therapie aan
vluchtelingen en migranten effectiever te maken.
Lees meer

75 jaar vrijheid
Psychiater Patricia Dashorst over trauma en oorlog:
boven de tachtig komt het oorlogstrauma alsnog boven.  
Lees het artikel in de Volkskrant.

Impact magazine
Lees over de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen
in dit kwartaalblad, met deze keer als thema: 'Trauma in
beeld'. Bekijk de inhoud van dit nummer.
Lees meer over ons Kenniscentrum Oorlog, Vervolging
en Geweld.
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