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Agenda
10 april: 2e Nederlandse eMEN seminar (Haarlem): ‘E-mental health
in opleidingen, nu en in de toekomst’ Lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod van Arq Academy voor GGZ professionals.
Internationale NET bijeenkomst bij Centrum '45
Internationale deskundigen waren eind november te gast bij Centrum '45,
tijdens een netwerkbijeenkomst over ontwikkelingen in de Narratieve
Exposure Therapie (NET). Nieuwe ontwikkelingen werden gedeeld. Lees
meer. Lees meer over deze kortdurende traumabehandeling voor PTSS op
de speciale website.
Behandeling vanuit huis met virtuele coach
Sinds kort nemen wij deel aan een onderzoek met een virtuele coach naar
de behandeling van PTSS als gevolg van seksueel misbruik in de kindertijd:
Virtual Reality Exposure Therapie (VRET). Bij deze behandelmethode
volgen patiënten online, vanuit hun eigen huis, een exposure therapie. Lees
meer.

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) bezocht ons
op 9 november
Op 9 november bezocht de IGK, luitenant-generaal Hans van Griensven,
Centrum '45. Hij kwam samen met zijn stafofficier voor veteranen en wilde
zich op de hoogte stellen van de behandeling van veteranen met PTSS
binnen Centrum '45. Lees meer

Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC), onderdeel van
Centrum ‘45
Er is veel vraag naar goede psychotrauma diagnostiek. Dat bleek wel uit de
vragen die ons werden gesteld bij het huisartsen congres en het congres
voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Het PDC is gespecialiseerd in
psychotrauma diagnostiek en daarnaast in second opinion ’s en consultaties
voor onder meer huisartsen, GGZ-professionals uit de 1e en 2e lijn,
werkgevers (politie, brandweer, ambulance) en klokkenluiders. Voor meer
informatie en verwijzen klik hier.
PDC/Equator/Centrum '45 gaan samenwerken met het
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Begin dit jaar gaat de samenwerking van het PDC/Equator/Centrum'45 met
het CCE van start. Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen,
waarbij zorgprofessionals vastlopen. Met deze expertise kunnen
professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter begrijpen en
voorkomen. Onder meer Rembrant Aarts, psychiater en leider van het
expertise team ‘Ongedocumenteerden en psychotrauma’, zal consultaties
gaan verzorgen. Lees meer over het CCE.
In het nieuws: Meldpunt Geweld Jeugdzorg
In Nieuwsuur van 22 november was uitgebreid aandacht voor de Commissie

Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Het meldpunt voor slachtoffers
wordt bemenst door een team van psychologen van Centrum ’45 en het
Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC). Voor consultatie en advies kan
een beroep worden gedaan op het PDC. Voor informatie over het meldpunt,
klik hier.
Centrum '45 is daarnaast ook regelmatig in het nieuws. Lees meer
Overzicht publicaties vakliteratuur
Onze medewerkers publiceren vaak in vaktijdschriften. Bekijk het overzicht
van publicaties in het afgelopen kwartaal. Wilt u een publicatie opvragen?
Neem dan contact op met de bibliotheek van het Arq Kenniscentrum Oorlog,
Vervolging en Geweld.

Virtual Reality therapie tegen vliegangst
Hoe komt iemand van vliegangst af? E-mence - opgericht door onder meer
Arq - biedt sinds half oktober vliegangst therapie aan met behulp van virtual
reality. De combinatie van virtueel vliegen en gesprekken met een
behandelaar maken de behandeling effectief. Lees het persbericht hierover.
Impact Magazine, themanummer Mentale veerkracht
Het Impact Magazine gaat over de psychosociale gevolgen van schokkende
gebeurtenissen. Deze keer met als thema: Mentale veerkracht; bijvoorbeeld
bij de brandweer. Om een indruk te krijgen, klik hier. Wilt u verder lezen? U
kunt deze uitgave opvragen door middel van een email naar
impactredactie@arq.org; de kosten bedragen € 8,- per uitgave. Een
jaarabonnement - 4 uitgaven - kost € 27,50.
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