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Agenda
16 februari: Startconferentie eGGZ: lees meer
16 februari: Symposium over maatschappelijke participatie
vluchtelingen: lees meer
8 maart: Jubileumcongres 10 jaar TOPGGz: lees meer
31 maart: Arq Lentesymposium: Global Mental Health: lees meer
11 mei: NtVP jaarcongres: Levensloop en Trauma: lees meer

Arq werkt mee aan Meldpunt Geweld in de Jeugdzorg
Op 8 november is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een
commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar geweld in de jeugdzorg
vanaf 1945, als vervolg op een in mei gepresenteerd vooronderzoek.
Daarbij is ook een telefonisch Meldpunt geopend. Het Psychotrauma
Diagnose Centrum, onderdeel van Centrum ’45, heeft daarin een
coördinerende rol. Een aantal medewerkers van Centrum’45 en het PDC
bemensen dat Meldpunt. Lees meer
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Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT) in de kliniek
Centrum '45 heeft een Hoog Intensieve Trauma Therapie ontwikkeld. Vorig
jaar is met deze behandeling gestart. Gedurende een opname in de kliniek
van vijf dagen worden per dag twee sessies traumagerichte therapie (EMDR
en/of exposure) aangeboden. De resultaten van deze innovatieve
behandeling worden onderzocht en de eerste uitkomsten lijken hoopgevend.
Lees meer
Succesvol Arq Herfstsymposium over DSM-5
De nieuwe DSM-5 werd vanuit verschillende gezichtspunten belicht tijdens
het Centrum ’45 / Arq Herfstsymposium op 25 november. Wat zijn de
veranderingen ten opzichte van de DSM-IV, wat zijn de voor- en nadelen, en
zijn er alternatieven? Speciaal werd ingezoomd op trauma en stressor
gerelateerde stoornissen. Lees meer
Centrum ’45 faciliteert NPN innovatiecongres
In het najaar is er een bijeenkomst gehouden waarbij de partners van het
Netwerk Psychotrauma Nederland negen innovatieve behandelingen
presenteerden. Centrum ’45 is de initiator van dat Netwerk, dat tot doel heeft
samenwerking te bevorderen binnen ggz-afdelingen voor psychotrauma in
Nederland. De bijeenkomst had tot doel een overzicht te geven van
vernieuwende bijdragen van diverse afdelingen en instellingen aan het
psychotraumaveld.
Lees meer
Centrum '45 in de media
Behandelaars bij Centrum'45 zijn regelmatig in het nieuws om te vertellen
over succesvolle behandelingen.
Centrum '45 en gemeente Alphen zetten succesvol project op voor
Eritrese gezinsgroep: lees meer

Interview met Ruud Jongedijk n.a.v. reportage Zembla over Syrisch
vluchtelingengezin: lees meer
Bernadette de Koning gaf in Luxemburg een aanzet tot
samenwerking in muziektherapie: lees meer
Onderzoek/ wetenschap
Medewerkers van Centrum '45 leveren 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
van medewerkers van Centrum '45 in het vierde kwartaal van 2016.
Wilt u een artikel lezen? Neem dan contact op met de bibliotheek van
Cogis.
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Nieuwe uitgave Cogiscope (kwartaalblad)
Collegiale ondersteuning beschermt zorgverleners tegen gevolgen van
ingrijpende gebeurtenissen. Lees onder meer daarover in de nieuwste
uitgave van Cogiscope, het tijdschrift over de gevolgen van schokkende
gebeurtenissen. U kunt zich abonneren op dit tijdschrift, of een apart
exemplaar bestellen.
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