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Oktober 2016

Agenda
4 november Symposium Beweging in trauma Lees meer
25 november: DSM-5: nieuw, maar ook beter? Arq herfstsymposium
Lees meer
13 december: Voorkomen van erger, preventieve ondersteuning van
kinderen en ouders na partnergeweld Lees meer
Bekijk ook het trainingsaanbod van Arq Academy.
Nachtmerries bij patiënten GGZ zijn goed te behandelen
Eén op de drie patiënten met psychische stoornissen blijkt ook last te
hebben van ernstige nachtmerries, maar meestal wordt daaraan weinig
aandacht besteed. Toch blijkt een effectieve behandeling goed mogelijk te
zijn. Dat is de uitkomst van een promotieonderzoek van Annette van
Schagen, die op 7 oktober in Utrecht promoveerde. Lees meer
Succesvolle conferentie over preventieve interventies voor
vluchtelingen
Veel gemeenten zijn op dit moment de psychosociale ondersteuning voor
statushouders aan het organiseren. De bijeenkomst op 6 oktober was voor
hen een uitgelezen kans om kennis en inspiratie op te doen en contacten te
leggen. Lees meer

Arq en Stichting Mind-Spring bundelen kennis en capaciteit
Diverse Arq partners - waaronder Stichting Centrum ’45 - zetten zich al
jarenlang actief in om de zorgketen voor asielzoekers, vluchtelingen en
ongedocumenteerden te versterken. Samen met Mind-Spring wordt nu een
kenniscentrum opgericht. Lees meer

Stichting Centrum ’45 genomineerd bij publieksprijzen van
het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Centrum ’45 hoort met het project ‘Meergezinsgroepen voor Syrische
gezinnen’ bij de zes (uit 49) genomineerden, die ter verkiezing worden
voorgedragen aan het publiek. Lees meer

Zelfhulp app MIRROR ingezet bij veteranenloket
Eind dit jaar wordt de zelfhulp tool MIRROR ingezet bij het Veteranenloket
van het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket biedt Nederlandse
veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties toegang tot
bestaande zorg en dienstverlening. Lees meer

Stichting Centrum '45 in de media
Behandelaars bij Centrum '45 zijn regelmatig in het nieuws om te vertellen
over succesvolle behandelingen.

Veerkracht vinden na de vlucht, artikel in de Volkskrant. Lees meer
Veelbelovende therapie voor vastgelopen militairen en
politieagenten, artikel in de Volkskrant. Lees meer
Equator - populair bij verwijzers - viert TOPGGz certificering
De Equator Verwijzersdag op 5 oktober trok veel verwijzers vanuit diverse
instellingen en ketenpartners.
En daarnaast was er iets te vieren! Onlangs heeft de Stichting Topklinische
GGZ aan Equator het TOPGGz keurmerk toegekend. Lees meer

Onderzoek/wetenschap
Medewerkers van Stichting 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 Stichting Centrum '45 in het derde kwartaal van 2016.
Wilt u een artikel lezen? Neem dan contact op met de bibliotheek van
Cogis.

Nieuwe uitgave van Cogiscope
Zijn er meer traumagerelateerde klachten in welvarende landen? Lees
erover in de nieuwste uitgave van Cogiscope, het tijdschrift over de
gevolgen van schokkende gebeurtenissen. U kunt zich abonneren op dit
tijdschrift. Lees meer
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