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Stichting Centrum '45 ontwikkelt drie nieuwe apps in
psychotraumazorg
Centrum ’45 heeft voor eLab Psychotrauma (een samenwerkingsverband
voor de ontwikkeling van e-health binnen de psychotraumazorg) drie nieuwe
apps ontwikkeld: MIRROR, SAM en EMD. De apps (nu nog in de pilotfase)
kunnen naar verwachting begin 2015 al gebruikt worden. Lees meer
Aankondiging Arq Voorjaarssymposium op 20 maart
'Complex trauma???' is het thema van het tweede Arq Voorjaarssymposium,
dat wordt gehouden op 20 maart; met onder anderen prof. Jonathan Bisson,
een prominente internationale trauma expert. Lees meer over het
programma.

CAPS-5: de Nederlandse vertaling van de nieuwe ClinicianAdministered PTSD Scale
Waarom een nieuwe CAPS? Met de veranderingen in de DSM-5 voor PTSS
werd ook het veelgebruikte diagnostisch instrument voor PTSS - de
Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) - aangepast door het National
Center for PTSD. Om tot een taalkundig correcte, maar ook voor iedereen
herkenbare en bruikbare Nederlandse vertaling te komen, is in het
afgelopen jaar aan een ‘Psychotrauma Expert Crowd Translation’ gewerkt.
Lees meer hierover in de nieuwsbrief.
Refereerbijeenkomsten over succes van evidence based
behandelingen voor PTSS
Binnenkort zijn er - geaccrediteerde - refereerbijeenkomsten over evidence
based behandelingen voor PTSS en hun behandelsucces: op 22 januari
(Oegstgeest) en 17 februari (Diemen). Joris Haagen presenteert uitkomsten
uit zijn promotieonderzoek en prof. dr. Rolf Kleber bespreekt dilemma's bij
de behandelingen. Lees meer
Bekijk ook het volledige onderwijsaanbod van Stichting Centrum '45.
Equator Poli Stad: een polikliniek voor ongedocumenteerde
asielzoekers
Op 1 september jl. opende Equator Foundation (partner in Arq) met trots
een nieuwe polikliniek onder de naam Equator Poli Stad. De poli richt zich
specifiek op ongedocumenteerde getraumatiseerde asielzoekers, van wie
de verblijfsaanvraag vrijwel uitzichtloos of afgewezen is. Innovatief is onder
meer dat in principe aan alle patiënten psychotherapie wordt aangeboden,
ongeacht de ongunstige sociale situatie. Lees meer
Onderzoek naar effectiviteit beeldende therapie
Beeldend therapeut Karin Schouten van Stichting Centrum ’45 heeft met
onderzoekers van Arq Psychotrauma Expertgroep en van ProPersona een
literatuurstudie gedaan naar de effectiviteit van de behandeling van
getraumatiseerde volwassenen met beeldende therapie. Voor het eerst is
daarvoor empirisch materiaal verzameld. Lees meer. Bron:Trauma,
Violence, & Abuse, 16 november 2014

Complex trauma en complexe PTSS
Wat is complex trauma en complexe PTSS? In het Tijdschrift voor
Psychotherapie is daarover een artikel verschenen, geschreven door Jackie
June ter Heide, Rolf Kleber en Trudy Mooren. Ook is bij Centrum '45 in de
ontwikkellijn 'Complex trauma' een promotietraject gestart voor de
ontwikkeling van gestandaardiseerde behandelmethoden. Zie verder het
onlangs verschenen boek: 'Diagnosing and Treating Complex Trauma', een
vertaling van het eerder uitgegeven ‘Complex trauma, diagnostiek en
behandeling’.
NtVP-congres: samenwerken in het complexe veld van
psychotrauma
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma(NtVP) hield in
november haar jaarlijkse - inmiddels 7e -congres. Lees hier de indruk van
Joris Haagen. Wilt u ook lid worden van de NtVP? Zie de website
Trauma in China: ISTSS-congres in oktober jl.
Trauma en PTSS hadden in China nooit een hoge prioriteit, maar sinds de
enorme aardbevingsramp in het Chinese Sichuan werd dat anders. Dit jaar
werd het ISTSS-congres in China georganiseerd. Lees de impressies .

Veerkracht online: e-mental health
Hoe kunnen online producten bijdragen aan de veerkracht van mensen voor
en na een schokkende gebeurtenis? Is er in de toekomst alleen nog maar
online therapie? Een thema dat centraal stond bij het Arq najaarssymposium
'Veerkracht Online'.

Themanummer Cogiscope over MH17
Waarom is de ramp met MH17 zo ingrijpend? Welke psychische reacties
kunnen voorkomen in de nasleep van deze ramp? Deze en andere vragen
komen aan bod in het themanummer van Cogiscope over de ramp met
MH17. Met onder andere bijdragen van Geert Smid, Jorien Holsappel en
Michel Dückers. Bekijk de inhoudsopgave. U kunt zich abonneren op
Cogiscope.
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