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Introductie

PDC Brandweer, Ambulance, overig

Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) voert

Ook medewerkers van de brandweer, beroepskrachten of

psychodiagnostisch onderzoek uit naar de psychische gevolgen

vrijwilligers, ambulance, ziekenhuizen, militairen en andere

van traumatische gebeurtenissen. Op grond van dit onderzoek

medewerkers die tijdens het uitoefenen van hun beroep in

geven de onderzoekers van het PDC een onafhankelijk advies

aanraking komen met schokkende gebeurtenissen kunnen

aan cliënten en verwijzers over de diagnose en

terecht bij het PDC voor onderzoek en advies.

behandelmogelijkheden.

Consultatie en advies

PDC Poli Algemeen

Huisartsen, bedrijfs- of Arboartsen, medewerkers van de GGZ,

De achtergronden van de cliënten van het PDC zijn divers. Bij het

kunnen bij het PDC terecht voor telefonisch consultatie of advies.

PDC komen cliënten die tijdens de uitoefening van hun beroep in
aanraking komen met schokkende en traumatische
gebeurtenissen. Ook mensen met andere achtergronden die

Werkwijze

ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in de privésfeer

Het PDC heeft een multidisciplinair team bestaande uit

of anderzijds en daarna klachten hebben ontwikkeld, zijn cliënt

psychiaters, klinisch psychologen / psychotherapeuten en

van het PDC. Dergelijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

psychologisch medewerkers. Het psychodiagnostisch onderzoek

–
–
–
–

gewelddadige dood

mishandeling

bestaat uit verschillende onderdelen: een deel dat de cliënt thuis

verkeersongeval

ramp

kan doen, en een face-to face onderzoek in Diemen dat een dag

overval

oorlogsgeweld

duurt.

huiselijk geweld

seksueel misbruik
Nadat de cliënt bij het PDC is aangemeld, wordt met hem of haar

PDC Politie Poli

contact opgenomen en krijgt de cliënt de via een unieke code

Politiemedewerkers komen in de loop van hun werk regelmatig in

toegang tot een beschermde digitale omgeving en tot een app, de

aanraking met schokkende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een

‘Smart Assessment on your Mobile'. De cliënt kan dan thuis een

auto-ongeluk waarbij kinderen zijn betrokken, agressie in het

aantal vragenlijsten invullen om veerkracht en psychische

uitgaansleven, of huiselijk geweld. Vaak blijft het niet bij één

klachten in kaart te brengen. Soms wordt dit aangevuld met een

incident maar is er een stapeleffect. De verwerking van deze
ervaringen is voor iedereen anders. Veerkracht, of het (tijdelijk)
ontbreken van die veerkracht, de ernst van de meegemaakte
incidenten zijn mede- bepalend voor de verwerking.
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telefonisch gesprek met één van de onderzoekers.

De aanmelding kunt u:

Op basis van de uitkomsten van deze eerste onderzoeken wordt

– Faxen naar: 020-8407634
– Per post: PDC, Nienoord 5, 1112 XE Diemen
– Mailen naar info@pdcentrum.nl

de inhoud van het vervolgonderzoek bepaald en wordt de cliënt
uitgenodigd voor het face-to-face onderzoek. Dit bestaat uit
verschillende gesprekken en onderzoeken en wordt uitgevoerd
door de psycholoog, psychotherapeut en / of psychiater.

Contact
Bezoekadres

De uitkomsten van het onderzoek worden op dezelfde dag met
de cliënt, en indien gewenst met partner of naaste besproken, er
wordt uitleg gegeven over de psychische problematiek en

Nienoord 5
1112 XE Diemen

behandelmogelijkheden.
Als er sprake is van beroepsgerelateerd trauma bij medewerkers
van de politie, zal het PDC in de meeste gevallen de verwijzer het
advies geven de cliënt te verwijzen naar een therapeut in de regio

Telefoon

0800 2 732732

Fax

+31 20 8407 634

E-mail

info@pdcentrum.nl

Website

www.pdcentrum.nl

waar de cliënt woont voor een protocollaire traumabehandeling.
Deze verwijzing gaat via het Instituut voor Psychotrauma (IvP)
dat het landelijk netwerk van therapeuten coördineert. Het

Het PDC is van maandag tot en met donderdag bereikbaar
tijdens kantoortijden.

netwerk bestaat uit geregistreerde en ervaren
psychotherapeuten. Na beëindiging van de behandeling vindt een
evaluatief gesprek plaats bij het PDC.
Als er sprake is van complexere vormen van trauma of andere
problematiek, krijgt de cliënt advies over het voortgangstraject,
bijvoorbeeld een verwijzing naar een specialistische GGZ
voorziening.

Aanmelden
Verwijzers kunnen cliënten aanmelden door het insturen van het
aanmeldformulier: http://www.pdcentrum.nl/aanmelden
Het toevoegen van informatie over eerdere of huidige
behandeling, helpt om gericht onderzoek te doen. Er kunnen
redenen zijn dat na het ontvangen van de verwijzing en informatie
blijkt dat wij niet kunnen overgaan tot onderzoek. Wij zullen dan
in overleg treden met de verwijzer en indien gewenst de client om
dit te bespreken.
Het aanmeldformulier kan worden gebruikt door zowel politie
(bedrijfsarts, via Veilig en Gezond Werken) en andere verwijzers:

– Politie: bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker: als u via
dit formulier aanmeldt, impliceert dit dat de financiering via de
werkgever verloopt.

– Verwijzer: voor alle andere verwijzers. Indien u arts bent, is het
invullen van dit aanmeldformulier direct de verwijzing. Indien u
geen arts bent, is er aanvullend een verwijzing nodig van een
arts.

– Cliënt: u wilt u zelf aanmelden en kan dit doen door dit
formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Daarnaast is een
verwijzing van een arts noodzakelijk.
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Op vrijdag, en buiten kantooruren in geval van urgente vragen,
kunt u contact opnemen met: 06-47091822

