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Wat is het PDC?
Mensen met klachten na een schokkende gebeurtenissen hebben behoefte
aan een duidelijke diagnose en een daaruit volgend behandeladvies.
Daarom is het het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) opgericht. In
2009 is de Politiepoli van het AMC hieraan toegevoegd voor hulpverleners
met psychische klachten..Lees meer
Bekijk ook onze nieuwe website!

Voor wie is het PDC?
Ingrijpende gebeurtenissen – tijdens de beroepsuitoefening of in de
privésfeer - kunnen psychische klachten veroorzaken. Medewerkers van
politie en brandweer, ambulancepersoneel, maar ook verkeersslachtoffers,
vluchtelingen en anderen kunnen ermee te maken krijgen. De bedrijfsarts
of huisarts kan hen dan voor een diagnostisch onderzoek verwijzen naar
het PDC. Lees meer

Werkwijze PDC
De werkwijze van het PDC is gebaseerd op specialistische kennis en
kwaliteit, snelheid en onafhankelijkheid. Verwijzers zoals huisartsen,
bedrijfs- of Arboartsen kunnen ook bij het PDC terecht voor telefonische
consultatie of advies. Het PDC heeft een multidisciplinair team bestaande uit
psychiaters, klinisch psychologen / psychotherapeuten en psychologisch
medewerkers. Via de website kunt u zichzelf of uw cliënt aanmelden. Lees
meer over onze werkwijze.
Eerste nieuwsbrief
Wij houden u via onze nieuwsbrief voortaan graag op de hoogte van wat we
als Psychotrauma Diagnose Centrum-Politiepoli (PDC) bieden, en nodigen u
uit om uw vragen of feedback te sturen aan info@pdcentrum.nl.
Bekijk ook onze nieuwe website!

Agenda
26 november TERRA conferentie over Preventie, De-radicalisering
en Burgerschap
10 december INPREZE conferentie over onderzoek naar en
implementatie van e-Mentalhealth
Nazorg Contact Punt (NCP) bij psychische klachten na
traumatisch verlies
Medewerkers van Impact en Stichting Centrum ’45 - partners van het PDC
in Arq Psychotrauma Expert Groep - hebben een artikel geschreven met de
titel 'Herken klachten na traumatisch verlies', dat is verschenen in Medisch
Contact, een weekblad voor artsen. Dit artikel gaat over het herkennen van

psychische klachten na traumatisch verlies, in dit geval de vliegramp met de
MH-17. Naar aanleiding van deze vliegramp heeft het ministerie van VWS
het Nazorg Contact Punt (NCP) ingesteld. Dit hulploket geeft professionals
advies over diagnostiek en doorverwijzing bij patiënten met een
problematische rouwverwerking.
SAM-app voor psychische klachten
Op 1 september is de ‘SAM-app’ in gebruik genomen. Deze ‘Smart
Assessment on your Mobile’ brengt door middel van vragenlijsten mentale
gezondheid en psychische en lichamelijke klachten in beeld. Lees meer

Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen
De grote stroom vluchtelingen levert voor alle Arq partners momenteel veel
vragen, verzoeken en activiteiten op. Daarom is het Psychosociaal
Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) gelanceerd, waar professionals
terecht kunnen met vragen en advies over opvang, begeleiding en zorg voor
vluchtelingen. Daarnaast is er ook directe ondersteuning vanuit de partners
zelf, zoals het War Trauma Foundation - partner van het PDC in Arq - dat
actief is op de Griekse eilanden.
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