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Agenda
11 juli: eMEN internationaal seminar over implementatie van e-health
in de GGZ: lees meer
17-21 juli: Summerschool Arq: Psychotrauma, Refugees and
Culture: lees meer
23 en 24 november: Arq Autumn Conference: NET around the World:
lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod van Arq Academy.
Arq Kenniscentrum Migratie opgericht
Op donderdag 15 juni ontving Jeroen Knipscheer, senior onderzoeker bij Arq
en psychotherapeut bij Centrum '45, de Sinbad-onderscheiding van het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Deze erkenning van zijn werk met betrekking tot diversiteit en interculturele
psychologie valt samen met de oprichting van het Arq Kenniscentrum
Migratie, waar Jeroen Knipscheer een belangrijke bijdrage aan levert. Lees
meer
Nieuwe website voor traumabehandelingen BEPP en NET
Centrum '45/Arq is in Nederland en ook daarbuiten bekend om de trainingen
en psychotrauma behandelingen Beknopte Psychotherapie voor PTSS
(BEPP) en Narratieve Exposure Therapie (NET). Er is per 1 juni een nieuwe,
gecombineerde BEPP / NET website gelanceerd. Lees meer over deze
behandelingen, alle nieuwtjes en ontwikkelingen en de mogelijkheid een
training te volgen. Lees meer
Afscheidscollege prof. dr. Berthold Gersons en 10 jaar Arq
Op 24 mei nam prof. Gersons afscheid als senior wetenschappelijk adviseur
van Arq en actief betrokken bij de zorg binnen Centrum '45. Die gebeurtenis
viel samen met het 10-jarig bestaan van Arq. Prof. Gersons heeft tien jaar
meegebouwd aan Arq, en hij is daarom gevraagd het lustrum van Arq te
markeren met een afscheidscollege.
Lees meer
Meerwaarde van zelftest MIRROR aangetoond
Onlangs werd het gebruik van de anonieme zelfhulptest MIRROR –
ontwikkeld door Arq vanuit Centrum'45 – door het Veteranenloket
geëvalueerd. MIRROR blijkt een toegevoegde waarde te hebben voor
veteranen en hun relaties en zal gebruikt blijven worden op de website van
het Veteranenloket. Lees meer
De zelfhulptest bij schokkende gebeurtenissen is ook toegankelijk via de
website van Centrum '45: klik hier.
Trudy Mooren in de Volkskrant en Trouw over de verwerking
door kinderen van een aanslag (Manchester)
Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Centrum '45 en gespecialiseerd in
traumaverwerking bij kinderen en binnen gezinnen, gaf een interview voor
de Volkskrant en Trouw over de psychische betekenis van een aanslag
voor de kinderen die daarvan getuige zijn.

Onderzoek/wetenschap: bekijk het overzicht
Medewerkers van Centrum'45 leveren een actieve bijdrage aan de
ontwikkeling van hun vakgebied, onder meer door het publiceren van
boeken en artikelen in vakliteratuur. Bekijk het overzicht van publicaties van
medewerkers in het tweede kwartaal van 2017.
Wilt u een artikel lezen? Neem dan contact op met de bibliotheek van het
Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld (voorheen Cogis).
Nieuw tijdschrift: Impact
Bekijk de nieuwe uitgave van Impact, het magazine over de psychosociale
gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Het tijdschrift is vernieuwd en
heeft een bredere invulling dan de oude Cogiscope. Lees in dit nummer
onder meer over Global Mental Health: welke lessen kunnen we in
Nederland leren van humanitair werk in internationale context? Lees meer
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