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Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen?
Wij gaan over op een ander systeem voor het versturen van onze
nieuwsbrieven: Mailchimp. Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen? Fijn!
Dat kan alleen als u zich aanmeldt via deze link
Elk kwartaal blijft u dan op de hoogte van onze symposia, referaten, nieuwe
behandelingen, ons onderzoek etc.
Agenda
26 oktober: Middagsymposium Traumatische Rouw. Lees meer
30 oktober: Referaat Seksueel geweld en uitbuiting. Lees meer
7-10 november: Frascati theater met patiënt van Equator. Lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod voor professionals.
MDMA onderzoek van Arq regelmatig in het nieuws
Naar aanleiding van een interview met onze Arq/Centrum ’45 hoogleraar Eric
Vermetten, publiceerde NRC over ons innovatieve MDMA project. Daarin
gaan onze behandelaars als eerste in Nederland MDMA ondersteunde
psychotherapie geven voor PTSS. Lees meer
Bekijk ook waar onze onderzoekers zich in het afgelopen kwartaal verder
nog mee bezig hielden. Lees meer
Website Trauma-experts voor verbetering hulp aan kinderen
Wij hebben samen met vijf andere trauma experts in Nederland het platform
www.traumaexperts.nl opgericht, om professionals en direct betrokkenen bij
kinderen en jongeren met trauma te helpen bij het op tijd herkennen van
trauma en het doorverwijzen naar de juiste hulp. Lees meer

Uitbreiding Hoog Intensieve Trauma Therapie in de kliniek
Binnen onze kliniek bieden we sinds twee jaar de HITT aan: de Hoog
Intensieve Trauma Therapie. Dit programma is bedoeld als een impuls in de
behandeling van complexe problematiek bij ernstige en/of meervoudig
getraumatiseerde patiënten. Wetenschappelijk onderzoek laat een
veelbelovend resultaat zien. Lees meer
Nieuw! Ons veteranenaanbod beknopt samengevat
Download de nieuwe folder
Lees ook het verhaal van een veteraan, die bij ons in behandeling was. Lees
meer
Begin november theatervoorstelling Frascati met patiënt van Equator
In 2017 nodigde Frascati regisseurs uit om met patiënten van Equator een
theatervoorstelling te maken. To be or not to be. We will be werd een
emotionele voorstelling over de mooie, maar vooral ook traumatische
momenten in het leven van de spelers. Naomi Namutebi was één van hen.
Na dit eerste project speelde ze in Back to Back, een project van
DEGASTEN met de Anne Frank Stichting. Nu is het tijd voor Naomi’s eigen
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verhaal. Lees meer
Impact magazine oktober 2018
Het Impact Magazine gaat over de psychosociale gevolgen van schokkende
gebeurtenissen. Lees meer over de impact van een verzwegen geschiedenis
(kleinkinderen over Indonesië), over de EMDR-behandeling: zijn
oogbewegingen essentieel? Of over cultuursensitieve psychodiagnostiek.
Lees meer
Bezoek Website
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Arq Psychotrauma Expert Groep
Adres: Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
Tel.: 071-519 15 00
Adres: Nienoord 5
1112 XE Diemen
Tel.: 020-627 49 74
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