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Agenda
Opleiding tot psychotraumatherapeut
Arq Academy heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen voor GGZ
professionals op het gebied van psychotrauma. Bijvoorbeeld de opleiding tot
psychotraumatherapeut, die is gecertificeerd door de NTVP en bedoeld voor
BIG (i.o.) geregistreerde GGZ professionals.
Bekijk het trainingsaanbod van Arq Academy voor GGZ professionals.
E-Mence (mede opgericht door Arq) wint innovatieprijs met
proactieve depressie app
Op 5 oktober heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie (VZVZ) de eerste VZVZ-Innovatieprijs uitgereikt aan EMence. E-Mence ontvangt de prijs voor het idee om de app iFeel te
koppelen aan bestaande e-health platformen in de GGZ, en daardoor breder
en vaker in te kunnen zetten ten behoeve van patiënten met een depressie
of posttraumatische stress stoornis (PTSS). Lees meer
TOPGGz keurmerk van Centrum '45 opnieuw met vier jaar
verlengd
Het bestuur van de Stichting Topklinische GGZ heeft – na de reguliere her
visitatie – op 5 oktober jl. het keurmerk TOPGGz verlengd voor de beide
locaties: Diemen en Oegstgeest.
Bestuur en directie van Centrum ’45 zijn blij met dit heuglijke feit. Daarmee
is opnieuw vastgesteld dat Centrum ’45 voldoet aan de vereisten voor een
hoog specialistisch behandel- en expertisecentrum. Zie de website van de
TOPGGz.
Samenwerking van NPN partners krijgt steeds meer vorm
Samen kom je verder! Daarom richten de partners in het Netwerk
Psychotrauma Nederland zich op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis en
innovatieve behandelmethoden, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Op
28 september ontmoetten de deelnemers elkaar weer, voor een
inspirerende uitwisseling van projecten, bijvoorbeeld over ouderschaps- en
gezinsinterventies. Lees meer

Arq Kenniscentrum Migratie
Centrum ’45 en Equator Foundation (beide partners in Arq) behandelen veel
vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteerden en migranten met
psychotraumaklachten. Ook komen er veel vragen vanuit de GGZ, maar ook
vanuit scholen, gemeenten en diverse andere instellingen over de beste
opvang van vluchtelingen en migranten. Het gaat zowel om preventieve
interventies en vroeg signalering als om consultatie, advies en behandeling.
Daarom heeft Arq een Kenniscentrum Migratie opgericht.
Lees meer
Website voor Arq Kenniscentrum Traumatische Rouw
Centrum ’45 heeft een individuele behandeling ontwikkeld voor traumatische
rouw: Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw of
Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG). Deze wordt in
het expertiseteam aangeboden individueel of in het kader van de

Dagbehandeling Traumatische Rouw.
Arq en Centrum ’45 hebben een Kenniscentrum Traumatische Rouw
opgericht voor het verbeteren van de kwaliteit, wetenschappelijke
onderbouwing en verspreiding van psychosociale hulp na verlies. Nu is er
ook een website voor dit kenniscentrum.
Promotie Joris Haagen: Voorspellers van
behandeleffectiviteit onder (Nederlandse) veteranen en
militairen
Op 29 september heeft Joris met succes zijn proefschrift verdedigd. Het
heeft als doel behandelingen bij veteranen met PTSS effectiever te maken.
Daarbij heeft hij onderzocht welke elementen kunnen voorspellen wie wel of
niet van therapie kan profiteren. Gekeken is naar specifieke kenmerken van
PTSS patiënten en naar PTSS interventies. Lees meer
Centrum '45 in de media en overzicht van publicaties
Centrum '45 staat regelmatig in de belangstelling bij de publieke media.
Lees meer. Ook leveren medewerkers een actieve bijdrage aan de
ontwikkeling van hun vakgebied. Dat doen zij onder meer door het
publiceren van artikelen in vakliteratuur. 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.
Impact Magazine, themanummer Herdenken
Het Impact Magazine gaat over de psychosociale gevolgen van schokkende
gebeurtenissen. Om een indruk te krijgen van de inhoud van deze uitgave
van Impact Magazine, 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 kost € 27,50, u krijgt dan 4 x per jaar een uitgave
toegestuurd.
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