Masterthesis plek op 3MDR project Walk&Talk bij ARQ Centrum ‘45 / Arq Psychotrauma
Expert Centrum in Oegstgeest
Periode
Duur
Type instelling
Aard werkzaamheden

Februari t/m augustus of september t/m februari
Minimaal 6 maanden, 3 of 4 dagen per week
Dagkliniek en Polikliniek GGZ-instelling
Inleiding
ARQ Centrum‘45 biedt cliënten behandeling voor psychotraumatische
stoornissen. In reactie op gebeurtenissen tijdens hun werk ontwikkelen
sommige veteranen, politieagenten, en ambulancepersoneel een
posttraumatische stress stoornis (PTSS). Helaas is de behandeling voor
deze doelgroep nog niet optimaal en daarom is de nieuwe innovatieve
behandeling 3MDR ontwikkeld. Deze behandeling combineert
componenten van EMDR en Virtual Reality Exposure met beweging. Op dit
moment loopt er bij Centrum ’45 een onderzoek naar de effectiviteit van
3MDR waarbij wordt gekeken of 3MDR voor mensen met
beroepsgerelateerde PTSS een betere optie is dan al bestaande
therapieën. In dit onderzoek wordt het functioneren van patiënten
uitgebreid in kaart gebracht door middel van klinische interviews,
neuropsychologische taken en fysiologische maten. Wij zoeken studenten
die ons willen helpen op dit innovatieve en snel ontwikkelende project.
Onderzoekswerkzaamheden
Meedraaien op het 3MDR onderzoek, wat betekent zelfstandige
patiëntafspraken en aanwezig zijn bij behandelingen (als operator).
Studenten zullen (onder supervisie) klinische interviews en
neuropsychologische onderzoeken afnemen bij patiënten met PTSS, de
3MDR tijdens behandelsessies bedienen, data invoeren en andere
praktische werkzaamheden uitvoeren.
De scriptie kan worden geschreven op data van het eerste onderzoek over
3MDR of op een grote ROM dataset.
Klinische werkzaamheden
Er is geen mogelijkheid om behandelervaring op te doen, wel is er sprake
van patiëntcontact door het uitvoeren van de metingen (interviews en
neuropsychologische taken), daarnaast kan je wel de 3MDR behandelingen
bijwonen in je rol als operator.

Diagnostiek aantekening
Stageplaats

Wij zoeken:
Een zelfstandige en nauwkeurige student met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel die grote affiniteit heeft met onderzoek in
een klinische setting. Ervaring met de doelgroep of met patiëntencontact
is een pré. Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste gezien het
patiëntencontact.
Tijdens thesis: nee. Het is veelal mogelijk om tijdens de stage te solliciteren
op een klinische stage bij ARQ Centrum’45.
ARQ Centrum’45, overwegend locatie Oegstgeest. Op aanvraag zijn
afspraken soms op andere locaties. Studenten OV is een pré.

Adres
Begeleiding vanuit instelling
Emailadres contactpersoon
stageplaats
Sollicitatieprocedure

Rijnzichtweg 35, 2342AX Oegstgeest
Mirjam Mink- Nijdam, Steffi van Beelen, Jorien van Leeuwen en Nancy van
Veelen en op de achtergrond Niels van der Aa.
Sollicitatie versturen naar 3MDR@arq.org ten name van Steffi van Beelen
en Jorien van Leeuwen
Solliciteren kan tot 2 maanden voor de start van de stage

