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INHOUD
U leest in deze nieuwsbrief over:
de belevingscabine, een innovatieve behandelmethode voor veteranen
met PTSS
de GGZ-appwijzer, die wij als eerste GGZ- instelling in ons patiëntportaal
opnamen
de door ons ontwikkelde HI-NET behandelmethode
onze deelname aan een Europees project (eMEN)
moral injury: wat is dat precies?
de grote belangstelling voor de Psychotrauma Webinar Serie
de uitgave van het tijdschrift Impact over erkenning
onze (wetenschappelijke) publicaties

Belevingscabine
Wij onderzoeken een bijzondere,
kortdurende en effectieve nieuwe
behandeling van angst bij veteranen
met PTSS.
Lees meer

GGZ-appwijzer in
patiëntportaal
https://us19.campaign-archive.com/?u=9c4f97d86ec3385164cd58aaf&id=3ed4775554[11-3-2021 16:06:25]
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Als eerste GGZ-instelling
integreerden wij de GGZ-appwijzer
in ons patiëntportaal! Lees meer

HI-NET programma
HI-NET, of Hoog-Intensieve
Narratieve Exposure Therapie, is
ontwikkeld in onze kliniek en uniek in
de wereld. Het behandelprogramma
wordt nu onderzocht, en de eerste
publicatie is verschenen. Lees
meer

Richtlijn en training blended behandelen
Wij doen mee in een Europees project op het gebied van E mental health. Doel
is om een adequate praktijkaanpak te ontwikkelen voor de inzet van E mental
health in face-to-face behandelingen, een combinatie die maximaal aansluit bij
de behoefte van een patiënt. De kennis daarover willen wij vervolgens met
anderen delen.
Lees meer

Moral injury
Wat is moral injury of moreel
trauma? Lees meer

Psychotrauma
webinars populair
Meer dan 400 deelnemers bekeken
https://us19.campaign-archive.com/?u=9c4f97d86ec3385164cd58aaf&id=3ed4775554[11-3-2021 16:06:25]
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de webinars over de evidence based
technieken bij complexe casuïstiek!
Lees meer
Bekijk het opleidingsaanbod van
de ARQ Academy.

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

Wetenschappelijke publicaties
Onze behandelaars publiceren regelmatig in (wetenschappelijke) tijdschriften.
Bijvoorbeeld Jackie June ter Heide - klinisch psycholoog en onderzoeker die over Moral injury schrijft (onder meer) in het European Journal of
Psychotraumatology. Bekijk het overzicht van recente publicaties. Alle
uitgaven kunnen worden opgevraagd bij onze bibliotheek.
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