Psychotraumacentrum
Zuid Nederland
Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC), onderdeel van Reinier van Arkel, is een TOPGGz-centrum voor effectieve behandeling van Posttraumatische
Stress-Stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen in de tweede en
derde lijn van de specialistische GGz.
Het PTC biedt traumabehandeling aan
mensen die op verschillende manieren
trauma hebben opgelopen, en heeft daarnaast een expertise in de zorg voor een
aantal specifieke doelgroepen onder wie
veteranen, geüniformeerden, asielzoekers
en vluchtelingen.
Mensen die in levensbedreigende omstandigheden verkeren of andere onverwachte
en schokkende gebeurtenissen meemaken,
krijgen te maken met intense gevoelens
van angst, onmacht, kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Hierdoor kunnen mensen een
Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS)
ontwikkelen.
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Mensen met PTSS zijn vaak waakzaam en
schrikachting. Zij hebben last van herbelevingen in de vorm van flashbacks en nachtmerries. De herinneringen aan het trauma
komen ongewild naar boven. Dit kan veel
angst oproepen waardoor zij situaties die
met het trauma te maken hebben, gaan
vermijden. Het wegdrukken van gedachten
en herinneringen heeft als gevolg dat de
traumatische ervaringen niet worden verwerkt. Hierdoor worden PTSS-klachten
juist in stand gehouden.
Voor wie?
Het PTC behandelt mensen met milde,
ernstige en complexe PTSS, meestal in
combinatie met andere aandoeningen, die
behandelbaar zijn binnen de ambulante
specialistische of hoogspecialistische zorg.
Cliënten hebben ernstige klachten en vaak
hebben zij onvoldoende gereageerd op
eerdere behandelingen. Het PTC heeft de
deskundigheid om de (sociale) omgevings-
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factoren, die van invloed zijn op de aard en
de ernst van de problematiek, maar ook op
het beloop en het effect van de behandeling, in te voegen in de specialistische
PTSS-behandelingen.
Behandelaanbod en doelstelling
Doel van de behandeling is het verminderen van symptomen en het verbeteren van
het functioneren op zowel persoonlijk vlak
als binnen de directe omgeving (zoals het
gezin), binnen een vooraf bepaalde periode. Centraal hierin staat het herwinnen
van de regie op het eigen leven.
Tijdens het intakegesprek kijken we naar
uw klachten en de achtergronden daarvan.
Er is aandacht voor de omstandigheden en
situatie waarin het trauma is ontstaan en
uw persoonlijke omstandigheden.
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We proberen de meegemaakte traumatisering en de gevolgen te plaatsen en te belichten in de brede context van uw leven.
Op basis hiervan kijken we samen met u
welke behandeling het meest passend is.
Het accent ligt op behandelingen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn (evidence based), eventueel gecombineerd
met behandelingen die in de praktijk als
zeer succesvol worden ervaren (best practice based). Daarnaast hebben we oog voor
het gezin en culturele verbanden.

Privacy
U hebt recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hulpverleners gaan
vertrouwelijk met uw gegevens om. Er is
een persoonlijk, elektronisch beveiligd
dossier. Het inzagerecht van het dossier is
wettelijk geregeld. Indien u van dit recht
gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw behandelaar.
Aanmelden
Voor aanmelding hebt u een verwijzing
nodig van uw huisarts, medisch specialist
of bedrijfsarts.
Uw verwijzer meldt u aan bij:
Entree
Telefoon: (073) 658 68 68 op werkdagen van
8.00 tot 18.00 uur
Fax: (073) 658 66 84
E-mailadres: entree@reiniervanarkel.nl
Voor meer informatie over aanmelden:
www.reiniervanarkel.nl/aanmelden

ptc-001-1018

De behandeling kan bestaan uit individuele (psychotherapie) therapie, groepstherapie (meestal in de vorm van dagbehandeling) en/of korte klinische opname (SITT).
Daarnaast geven we gezins- en relatietherapie. Wij betrekken uw partner en/of gezin zo
veel mogelijk bij de behandeling. Zo bieden
we de programma’s Multi Family Therapy
(MFT) en After Deployment Adaptive Parenting Tools (ADAPT).
MFT richt zich op gezinsproblemen van
volwassenen met PTSS-klachten en hun
gezin met kinderen van 4 tot 18 jaar oud.
ADAPT is een opvoedprogramma, voor
veteranen en hun partner met kinderen in
de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). ADAPT
is ook voor gescheiden partners, eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen.

Kosten
Uw behandeling zal in de meeste gevallen
worden vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt het wettelijk vastgestelde
eigen risico en de eigen bijdrage. Voor
meer informatie over de vergoeding van de
behandeling verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
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