
 
 
 
 
 
 

Tips voor Scripts lunchbijeenkomst 

  
 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 10 februari a.s. vindt de tweede Tips voor Scripts Lunch plaats van 12.00-14.00 
uur in de Tolhuistuin in Amsterdam.  

Tijdens deze informele lunch kunnen scenaristen, regisseurs, producenten en andere 
creatieven in gesprek gaan met experts en ervaringsdeskundigen van maatschappelijke- en 
gezondheidsorganisaties. Bij iedere lunch schuiven er andere experts aan die vanuit hun 
(werk)ervaring veel kunnen vertellen over een specifiek thema en een bron zijn voor 
verhalen. Filmmakers stuiten op verhalen omdat ze nieuwsgierig, verontwaardigd, 
verwonderd raken en dat willen delen. Een uitgelezen kans voor schrijvers om meer over 
een onderwerp te weten te komen en nieuwe inspiratie op te doen.  
 
Op 10 februari zijn tijdens de lunch experts en ervaringsdeskundigen van de Hartstichting, 
Pharos en het RIVM aanwezig.  

Hartfalen komt regelmatig voor in scripts. Een hartkwaal is voor een filmkarakters een 
tikkende tijdbom die ieder moment kan afgaan. Om de subtiliteit in dat soort verhalen op te 
kunnen zoeken en ook eens buiten de gebaande paden te treden is het nuttig om eens naar 
een expert van de Hartstichting te luisteren. De Hartstichting richt zich op het voorkomen en 
behandelen van hart- en vaatziekten.  

Pharos houdt zich bezig met het verbeteren van de (gezondheids)zorg voor laagopgeleiden 
en migranten. Interculturele communicatie over veilig medicijngebruik en gevoelige 
onderwerpen (zoals meisjesbesnijdenis), en laaggeletterdheid staan hoog op de agenda. We 
worden allemaal gegrepen door schrijnende situaties, maar soms hoef je het niet groot te 
maken om een aangrijpend verhaal te vertellen. 

Het RIVM is specialist op tal van gezondheidsissues: inentingen, epidemieën, beleid rond 
Ebola, etc. Een van de meest zorgwekkende problemen op dit moment is 
antibioticaresistentie. Hoe kun je dat gebruiken in een verhaal? 



 
 
 
 
 
 

Het gaat om 2-richtingsverkeer. Heb je vragen aan deze experts en ervaringsdeskundigen 
aan de hand van je eigen script, bereid die dan voor. 

Tips voor Scripts lunch partners:  
Hartstichting, Pharos en RIVM 
 
Datum: dinsdag 10 februari 2015 
Tijd: van 12.00 - 14.00 uur. 
Locatie:  
Tolhuistuin, Amsterdam Noord (De Tolhuistuin ligt recht tegenover Centraal Station, aan de 
Noordelijke IJ-oevers. Bereikbaar via de gratis Buikslotermeer pont). 

We horen graag vóór vrijdag 6 februari of we op je komst mogen rekenen door een mailtje 
te sturen aan Sarah Lubjuhn (lubjuhn@media-gezondheid.nl) of te bellen naar 0182-549445. 
Mocht je bezig zijn met een relevant filmproject, vermeld dat dan vast bij je aanmelding. 
 

Een vriendelijke groet, 

Martine Bouman & Sarah Lubjuhn - Centrum Media & Gezondheid 
Maarten Almekinders - Scriptbank  

 


