NIEUWSBRIEF

Oktober 2014

Prof. Eric Vermetten e.a. over ‘Het getraumatiseerde brein’ in
‘De Kennis van Nu’ op 6 augustus
Wat gebeurt er in onze hersenen als we sterke gevoelens ervaren, en wat
hebben we er aan als emoties ons overspoelen? In de VPRO-serie ‘Het
emotionele brein’ sprak op 6 augustus Eric Vermetten - bijzonder hoogleraar
medische en psychiatrische aspecten van psychotrauma bij Arq/Stichting
Centrum '45 - met anderen over het getraumatiseerde brein. Klik hier voor
het programma. In eerdere afleveringen van deze serie waren te zien/ te
horen:
het emotionele brein, 16 juli
het boze brein, 23 juli
het verdrietige brein, 30 juli
Innovatieve traumabehandeling
Binnen Stichting Centrum ‘45 vindt een veelbelovende innovatie in
traumabehandeling plaats: een combinatie van elementen uit virtual reality
en EMDR
Hierbij loopt de patient tijdens de therapie op een loopband. Deze
behandeling heeft bekendheid gekregen onder de naam Military Motionassisted Movement Desensitisation and Reprocessing, kortweg 3MDR
[lees meer »]
Boek: Diagnosing and Treating Complex Trauma
Onlangs is het boek 'Diagnosing and Treating Complex Trauma' uitgegeven
bij Routledge Mental Health. Deze uitgave is een vertaling van het inmiddels
veel gelezen boek: Complex trauma: diagnostiek en behandeling, eerder
uitgegeven bij Bohn Stafleu Van Loghum. De vertaling is geschreven door
Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45 en Martijn
Stöfsel, klinisch psycholoog bij Sinai Centrum. [lees meer »]

Psychosociale zorg voor terugkerende vluchtelingen
Terug naar huis zonder dromen over opleiding, economische zekerheid en
een betere toekomst. Stichting Centrum ’45 werkte samen met War Trauma
Foundation en Equator Foundation - twee andere partners in Arq
Psychotrauma Expert Group - in een trainingsprogramma voor re-integratie
van vluchtelingen in Irak, Pakistan en Mongolië. De trainers leiden lokale
hulpverleners op om de behoeften en psychische problemen van de
terugkeerders te herkennen en hen adequaat te begeleiden. [lees meer »]
Najaarssymposium Arq
Op 20 november vindt het Najaarscongres van Arq Psychotrauma Expert
Groep plaats.
Het thema van het congres is: Veerkracht online - toepassingen voor
preventie en praktijk.
De meest actuele kennis over internettoepassingen voor preventie, zelfhulp

en indicatiestelling in de GGZ zal worden gedeeld en bediscussieerd.
Deelname is gratis. [lees meer »]
7e NtVP congres
Kansen en obstakels in de psychotraumahulpverlening. Samenwerken in
een complex veld.
Dit is de titel van het 7e NtVP congres dat plaatsvindt op 27 november in
Ede met lezingen van o.a. Yael Danieli, Cees Breederveld en Catrin
Finkenauer. Er zijn 16 workshops en talloze poster-presentatie.
[lees meer »]
Vliegramp Oekraïne
De ramp met vlucht MH17 heeft ons diep geraakt. En als zo'n ramp gebeurt
is het vanzelfsprekend dat IVP - partner in Arq - en ook andere
partnerorganisaties binnen Arq meteen klaar staan om ministeries en
organisaties met raad en daad bij te staan. Voor IVP was dat met name de
aanwezigheid bij de eerste opvang van de nabestaanden op Schiphol, en
de aankomst van de vliegtuigen in Eindhoven.
De speciale site www.vliegrampoekraine.nl geeft naast informatie aan
nabestaanden, ook advies aan allen die om hen heen staan en hen graag
willen helpen.
Documentaire Outlawed
De documentaire Outlawed gaat over uitgeprocedeerde vluchtelingen en
mensenrechten(schendingen) in Nederland. Een belangrijk probleem bij
deze groep vluchtelingen is dat een deel van hen niet in ons land kan
blijven, maar ook niet terug kan naar hun eigen land. In veel gevallen is dit
omdat het land van herkomst erg onveilig is. Daarnaast werkt het land van
herkomst vaak niet mee aan de terugkeer. Deze mensen zijn dus zowel
uitgeprocedeerd als niet-uitzetbaar, en vallen hierdoor tussen wal en schip.
De documentaire is gemaakt door zeven studenten van de Universiteit
Utrecht, in het kader van een honoursprogramma.
[lees meer »]
Onderwijs
Voor het najaar staan weer een aantal referaten ingepland met de volgende
titels:
Mensenhandel en psychotrauma
Research en Best Practices EMDR
Kind en Oorlog

Kijk voor ons onderwijsaanbod op onze website.
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