
UITNODIGING DIGITAAL SYMPOSIUM 

‘INTERCULTURELE DILEMMA’S IN DE ZORG’
INCLUSIEF FILMPREMIÈRE ‘HOE VERTEL IK HET FAMILIE YILMAZ?’

Programma
13.00 - 13.05 Opening door Cathelijn Bogaers, organisatorisch hoofd Paramedische zorg
13.05 - 13.10 Welkomstwoord door Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur
13.10 - 13.25 Esmah Lahlah & Rolph Dols, wethouders gemeente Tilburg
13.25 - 13.35 Charlie Obihara, kinderarts
13.35 - 13.45 Mustafa Bulut, geestelijk verzorger
13.45 - 14.20 Filmpremière ‘Hoe vertel ik het familie Yilmaz?’
14.20 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.10 Dialoogsessie
15.10 - 15.30 Plenaire evaluatie en afronding

• Filmpremière ‘Hoe vertel ik het familie Yilmaz?’
 13.45 - 14.20 uur

Diverse dilemma’s worden in beeld gebracht in de film ‘Hoe vertel ik het familie 
Yilmaz?’. Zo komen bijvoorbeeld familiepatronen, pijnbestrijding, sedatie, 
slechtnieuwsgesprek en abstinerend beleid aan bod. De film is gemaakt om in te 
zetten voor onderwijs binnen de zorg.

• Dialoogsessies
 14.30 - 15.10 uur

Na de filmpremière kun je deelnemen aan een dialoogsessie. Tijdens deze 
interactieve sessie ga je in gesprek over het bespreekbaar maken van de 
verschillende dilemma’s. 

Onderwijsmateriaal
Na afloop van het symposium ontvang je de film, inclusief onderwijsmateriaal, om 
direct aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie. 

Meld je aan
Het symposium is gericht op zorgverleners. Deelname is gratis. Aanmelden kan 
via www.etz.nl/interculturele-dilemmas. Inhoudelijke vragen kun je sturen naar 
interculturelezorg@etz.nl

DONDERDAG 24 MAART 2022

Hoe ga je om met patiënten en (veel) familieleden met een andere 
culturele achtergrond als de palliatieve fase aanbreekt? Hoe voer je een 
slechtnieuwsgesprek met hen en neem je afscheid? Hoe doe je recht aan de 
culturele achtergrond van jouw patiënt, waar kun je rekening mee houden? 
Allemaal vragen waarop je antwoord krijgt tijdens het digitale symposium op 
24 maart 2022. Ook tref je interessante sprekers met ervaring uit de praktijk én 
maak je de filmpremière rondom dit thema mee.

www.etz.nl/interculturele-dilemmas

