
Save the date 19 november 2021 
Zorgconferentie ‘Cultuursensitieve zorg’ 

 
De samenleving wordt steeds diverser. De zorg in Nederland is geënt op de Nederlandse normen en 
waarden. Bij andere culturele achtergronden zijn soms andere normen en waarden van toepassing. 
Zorg op maat is hierbij niet vanzelfsprekend. Maar wat is er nodig om de barrières die mensen met 
een migratieachtgergrond ervaren in de toegang tot de zorg te beslechten.  
  
Om de verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen organiseren het  
Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD) en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) op 19 
november de conferentie  ‘Cultuursensitieve zorg’.  
 
Doel van deze dag is: 
 Het belang van cultuursentieve zorg onder de aandacht te brengen. 
 Begrip kweken over de kenmerken van diverse culturele achtergronden.  
 Handvatten bieden hoe de zorg afgestemd kan worden op de behoefte van mensen met 

verschillende culturele achtergronden. 
 Verlagen van drempels naar formele zorg voor mensen met een migratieachtergrond. 

 
Het belooft een inspirerende dag te worden onder leiding van onze dagvoorzitter  
Pauline Smeets. De volgende sprekers hebben hun medewerking aan deze dag bevestigd.  
 
Dr.mr. Abdelilah el Barzouhi is in het dagelijks leven cardioloog en toezichthouder. Hij is 
opgegroeid in de Schilderswijk in Den Haag te midden van vele culturen. In 2013 is hij 
gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Abdelilah volgde naast zijn geneeskundestudie met 
succes de masters Clinical Research, Zorgmanagement en rechtsgeleerdheid. In 2012 heeft hij de 
prof. H.W. Lambersprijs in de wacht gesleept, een prijs van de Erasmus Universiteit aan een 
excellente student met tenminste twee masterdiploma’s. Abdelilah maakt deel uit van de kennisRing 
van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij interesseert zich met name voor 
vraagstukken omtrent diversiteit en hoe diversiteit bij kan dragen aan betere organisatieresultaten. 
Hij benadert dit onderwerp wetenschappelijk. Hij legt de concepten bloot waarom homogene teams 
zo vatbaar zijn voor falen, vaak zonder dat hunzelf duidelijk is waarom, terwijl heterogene teams 
zich juist kunnen ontwikkelen tot iets wat meer is dan de som der delen. 
 
Prof. dr. Cornelis Boersma is bijzonder hoogleraar 'Duurzame Zorg en Innovatie' aan de Open 
Universiteit. Deze bijzondere leerstoel bij de faculteit Managementwetenschappen is ingesteld door 
VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Bij de 
Open Universiteit speelt hij een cruciale rol in de ontwikkeling van onderzoek en kennis over de 
betekenis van duurzame zorg en de rol van innovatie en ondernemerschap daarbij. Boersma 
promoveerde in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van gezondheidseconomie 
en gezondheidszorgbeleid. Naast zijn internationale onderzoeks- en (corporate) 
ondernemerschapservaringen (onder meer bij GSK) is hij als wetenschapper, adviseur en 
ondernemer actief betrokken bij diverse (inter)nationale initiatieven, organisaties, netwerken en 
projecten op het gebied van de gezondheidszorg.  

 
Graag ontvangen wij u op vrijdag 19 november van 10.00 - 15.00 uur in het Fortunastadion in 
Sittard. Wij hopen u een dag te bieden vol inspiratie en informatie en vooral: ontmoeting.  
  
Noteer vrijdag 19 november 2021 alvast in uw agenda.  
De uitnodiging met het programma volgt snel. 
Wilt u zich nu al aanmelden? Dat kan via info@ppdlimburg.nl 
  
Bouchaib Saadane    Bahia Fatara 
Voorzitter PPD    Voorzitter SMKK 

 
 


