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Conferentie 
‘Cultuursensitieve zorg’
Donderdag 31 maart 2022, 10:00 - 15:00 uur
Fortunastadion, Milaanstraat 120, 6135 LH Sittard

Ochtendprogramma:

9:30 - 10:00 uur Ontvangst
10:00 uur Welkom door de voorzitters van PPD en SMKK, Bouchaib Saadane 
  en Bahia Fatara
10:10 uur Inleiding door gedeputeerde Dr. M. van Toorenburg
  (Provincie Limburg)
10:20 uur Inleiding door Dr. mr. Abdelilah el Barzouhi, 
  cardioloog en toezichthouder.
11:00 - 11:15 uur Korte pauze
11:15 uur Inleiding door Prof. dr. Cornelis Boersma, bijzonder hoogleraar
  ‘Duurzame Zorg en Innovatie’ aan de Open Universiteit
12:00 uur Intermezzo

12:30 - 13:15 Lunch

Middagprogramma

13:15 uur Workshops
14:30 uur Plenaire afsluiting
15:00 uur Informele borrel

Wij hopen u een dag te bieden vol inspiratie en informatie en vooral: ontmoeting.
Wij kijken er naar uit om u op 31 maart te mogen begroeten! 

Aanmelden via info@ppdlimburg.nl 
onder vermelding ‘Conferentie 31 maart’

Bij de ontvangst op 31 maart vragen wij u om een geldig coronatoegangsbewijs. 

Sprekers:

Cornelis Boersma 

Cornelis Boersma is bijzonder hoogleraar 'Duurzame Zorg en Innova-
tie' aan de Open Universiteit. Deze bijzondere leerstoel bij de faculteit 
Managementwetenschappen is ingesteld door VEROZ, het kenniscen-
trum 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.

Abdelilah el Barzouhi

Abdelilah el Barzouhi is in het dagelijks leven cardioloog en toezicht-
houder. 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.

Workshops:

De multiculturele samenleving vraagt om cultuursensitieve competenties. 
Taalbarrières maken het lastig om erachter te komen wat patiënten nodig hebben. 
Kennis van de cultuur is belangrijk. Dat heeft betrekking op o.a. maaltijden, religie 
en rituelen. Hoe kunnen professionals in zorg en welzijn gemakkelijker communi-
ceren met patiënten en hun mantelzorgers met een andere culturele achtergrond? 
Tijdens de workshops gaan we hier op in. 


