PSYTREC lanceert een nieuw logo
PSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum, dat inmiddels 3 jaar bestaat, lanceert een nieuw logo.
Sinds de oprichting heeft PSYTREC een sterke groei doorgemaakt en zijn meer dan 1600 cliënten met
ernstige en complexe PTSS behandeld. Ruim 90% van die cliënten heeft na een korte INTENSIVE8®
behandeling beduidend minder last van hun PTSS klachten of is geheel van hun PTSS af.
Bij zo’n ontwikkeling en groei hoort ook een bijpassende uitstraling en logo.

John Deighton, Algemeen directeur van PSYTREC: “Met het nieuwe logo willen we nog beter laten
zien waar we het allemaal voor doen. In het logo wordt gerefereerd aan de behandeling die PSYTREC
biedt en wordt de psychische vooruitgang van de cliënt visueel weergegeven. In het eerste deel van
de naam is een aantal letters bewust onderbroken, niet volledig en incompleet. Dit staat symbool
voor de situatie waarin de cliënt zich bevindt. De warme kleur rood staat voor onrust en alertheid. De
overgang naar het turquoise en de zachter en ronder wordende letters staan voor herstel en rust die
de mensen ervaren na de behandeling. Het beeldmerk boven de naam refereert aan de hersenen
waar de stoornis PTSS zich bevindt. Daarnaast is het ook een verwijzing naar de natuur, de takken
van een boom en de bladerstructuur, omdat buitensportsessies centraal staan in ons
behandeltraject. Natuurlijk verandert er verder niets aan de behandeling en de werkwijze van
PSYTREC en blijven we heel hard werken om nog meer mensen van hun PTSS klachten af te helpen.”
PSYTREC is een innovatieve gespecialiseerde GGZ-instelling, erkend door het ministerie van VWS.
Voor mensen met ernstige, complexe PTSS biedt PSYTREC een kortdurend behandelprogramma,
ontwikkeld door professor dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit
Amsterdam) en professor dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen). Dit zogenaamde
INTENSIVE8® behandelprogramma integreert de richtlijnbehandelmethoden EMDR en Exposure
samen met Sport & Beweging en Psycho-educatie. Uit onderzoek onder onze cliënten blijkt deze
combinatie bewezen effectief. PSYTREC heeft twee behandelcentra, een in Bilthoven en een in
Weert. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leusden.
Voor meer info kijk op WWW.PSYTREC.COM

