
 
 

 

 
SYMPOSIUM ‘INTERCULTUREEL VAKMANSCHAP’ 
Als je mensen gelijk wilt behandelen moet je dat op verschillende manieren doen 

 
door Saïda Aoulad Baktit en Arzu Orhan 
 
woensdag 13 oktober 2021 
 

16.00-18.00 uur Tergooi Blaricum 
 
Hoe gaan patiënten en naasten van niet-westerse afkomst om met ziekte en dood? Wat zijn 
hun gewoonten, rituelen en geloofsovertuigingen? Wat verwachten zij van de zorg(verleners)? 

Als zorgverlener in de palliatieve zorg stem je zo goed mogelijk af op de zorgbehoefte van de 
patiënt. Kennis en sensitiviteit voor gewoonten en rituelen die horen bij de eigen cultuur 
kunnen dan van doorslaggevend belang zijn. Zeker in de kwetsbare periode aan het eind van 
het leven. 
 
In dit symposium verkrijg je inzicht in de beleving en verwachting van zorgvragers met een 
niet-westerse culturele achtergrond.  

Daarnaast krijg je veel tips en handvatten om beter af te stemmen op de patiënt en zijn 
naasten. Denk bijvoorbeeld aan omgangsvormen, familieverhoudingen en je eigen positie 
daarin, de rol van de mantelzorger en waar je op moet letten bij de lichamelijke verzorging.  

 
Over de sprekers 

 

Saïda Aoulad Baktit is islamitisch geestelijk verzorger bij 

het Radboudumc te Nijmegen. Zij begon er jaren geleden als 
schoonmaakster. Daar bleek dat zij als enig Arabisch sprekend 
personeelslid te kunnen bemiddelen tussen allochtone 
patiënten en de medische zorg.  
 
In 2006 werd Saïda de eerste zorgconsulent van allochtone 
patiënten, verbonden aan de Dienst Geestelijke Verzorging en 
Pastoraat (DGVP) van het Radboudumc. Sinds 2014 bekleedt 
Saïda er als eerste vrouw de functie van islamitisch geestelijk 
verzorger. 
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Arzu Orhan is directeur van thuiszorg organisatie Baas Zorg. 

Toen haar vader werd getroffen door een ernstige ziekte had zij 
één doel: hem zo lang mogelijk de regie laten houden over zijn 
eigen leven. Zij merkte dat hij hierdoor langer fit bleef. Het werd 
haar leidraad: baas over eigen zorg.  
 
Haar organisatie heeft cliënten uit verschillende culturen en  
medewerkers met een Turks/Nederlandse achtergrond. Als lid van 
het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek draagt Baas Zorg 
bij aan deskundigheidsbevordering in de regio. 

 
 
Tijdstip 
16.00 – 18.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur 
 
Locatie 
Tergooi, Gehoorzaal, Rijksstraatweg 1, BLARICUM 

                  
 

Programma 
Het programma start met een interactieve lezing aan de hand van fragmenten uit de film ‘Ik 
heb een dokter in Marokko.’ Aansluitend gaan we in op verschillende aspecten rondom zorg in 
de thuissituatie.        
 
Na de pauze volgt een plenaire casuïstiek bespreking waarin 2 casussen worden behandeld. 
Deelnemers worden van harte uitgenodigd om van tevoren een eigen casus in te dienen.      

 
 
Doelgroep 
Zorg- en hulpverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg. Er kunnen maximaal 50 
personen deelnemen.   
  

Kosten 
€ 12,50. Betaling vindt direct plaats bij inschrijving via iDEAL. 

 
Aanmelding via de link 
Aanmelden Symposium-Intercultureel-Vakmanschap 
 

Contact  
moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl  
 

https://netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek/Zorgverleners/Aanmelden-scholingen/sdid/246/Symposium-Intercultureel-Vakmanschap-
mailto:moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl

