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JURYRAPPORT AVICENNAPRIJS 2015 
 

In november 1997 reikte de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, mevrouw Els Borst, voor de eerste keer de Avicennaprijs uit. 

Deze prijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een 

geldbedrag van 1.500 euro en een kunstwerk. Zij is ingesteld door het 

voormalig Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele 

samenleving (OGM) ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig 

bestaan. De prijs is, evenals de stichting die haar beheert, genoemd 

naar Avicenna; een geneesheer uit het Perzië van de elfde eeuw die 

de grondslag legde voor de moderne geneeskunde. Zijn werk werd in 

het Latijn vertaald en had grote invloed op de ontwikkeling van de 

Europese geneeskunde. 

 

De Avicennaprijs wordt uitgereikt aan een zorgverlener of instelling die heeft bijgedragen aan een 

wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten. De beoordelingscriteria van de jury zijn: 

 

 de zorgverlener of instelling is werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland; 

 de zorgverlener of instelling levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van de zorg aan 

migranten, waardoor gezondheidsverschillen verminderen;  

 de gehanteerde methodiek is innovatief en actueel; 

 de activiteiten hebben een uitstraling binnen de eigen sector of naar andere sectoren; de 

resultaten zijn duurzaam en overdraagbaar. 

 

Vandaag, 19 mei 2015, wordt de Avicennaprijs voor de negende keer uitgereikt. Na een oproep voor 

voordrachten op relevante websites en via de sociale media, zijn negen voordrachten voor de prijs 

ingediend. 

 

De voordrachten, die zeker het vermelden waard zijn, maar die niet behoren tot de eerste drie 

door de jury uitgekozen projecten zijn (in alfabetische volgorde): 

 

Asja is een door Fier Friesland ontwikkeld zorgprogramma voor de opvang en behandeling van 

meiden van 12 t/m 23 jaar die te maken hebben met grensoverschrijdend seksueel gedrag, 

loverboyproblematiek en jeugdprostitutie. Op Asja worden veel meisjes opgevangen die geen 

Nederlandse roots hebben, maar wel redelijk Nederlands spreken. 

Meer informatie: www.fier.nl en www.asja.swpbook.com 

 

De Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie ontwikkelde de Amwaht (Allochtone 

mantelzorgers werken aan hun toekomst)-formule. In tal van steden zijn groepen mantelzorgers 

getraind als lotgenotenondersteuners. De formule bleek erg succesvol en is uitgebreid van 
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allochtone mantelzorgers naar alle mantelzorgers. De A van Amwaht staat nu voor Alle. 

Meer informatie: www.stichtingbmp.nl 

 

Gezonde taal is een project dat zich richt op kwetsbare ouderen met lage taal- en 

gezondheidsvaardigheden, waardoor ze een verhoogd risico op gezondheidsklachten hebben. In 

het project zijn lesprogramma's ontwikkeld om functionele, communicatieve en kritische 

gezondheidsvaardigheden te verbeteren. 

Meer informatie: www.taaldoetmeer.nl 

 

i-psy is een landelijke instelling die op meer dan 20 plaatsen in Nederland cultuur sensitieve zorg 

biedt vanuit een systemisch perspectief, met oog voor de sociale context en culturele achtergrond 

van de patiënt in heden en verleden en zo mogelijk in de taal en met de behandelaar van zijn 

voorkeur. i-psy wil als specialist in interculturele psychiatrie bijdragen aan de kwaliteit van mensen 

en van de samenleving. 

Meer informatie: www.i-psy.nl 

 

Jeugd plus jeugd verleent hulp aan jongeren aan de onderkant van de samenleving met complexe 

problematiek. Hierbij is gekozen voor een no-nonsense aanpak. Jeugd plus jeugd biedt hulp op 

maat en werkt samen met diverse partners voor specialistische hulp. Naast basisvoorzieningen is er 

een aanbod om nog meer structuur te bieden en cliënten, zowel letterlijk als figuurlijk, in beweging 

te krijgen. 

Meer informatie: www.jeugdplusjeugd.nl 

 

De Vereniging Buitenlandse Gediplomeerde Artsen (VBGA) is een initiatief van zeven 

ervaringsdeskundige vrijwilligers om buitenlandse artsen in Nederland te ondersteunen bij het 

behalen van hun BIG-registratie. Met Facebook/Skype is een netwerk opgebouwd, er is een website 

gemaakt en er worden workshops georganiseerd. 

Meer informatie: www.vbga.nl 

 

De drie voordrachten die bij de beoordeling door de jury het hoogst scoorden zijn: 

 

Equator Poli Stad  

 

Equator Foundation en het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) hebben het 

initiatief genomen om in Equator Poli Stad psychiatrische voorzieningen te bieden voor 

getraumatiseerde vluchtelingen zonder verblijfsrecht. Het behandelprogramma is toegesneden op 

de specifieke sociale situatie van deze groep ongedocumenteerden en heeft als doel om de 

patiënten beter in staat te stellen op eigen kracht invulling te geven aan hun toekomst in Nederland 

of elders in de wereld. 

Meer informatie: www.equatorfoundation.nl; www.askv.nl/moo/; http://www.arq.org/nl 
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Oordeel jury 

Dit project maakt duidelijk dat het bieden van psychiatrische zorg aan ongedocumenteerden wel 

degelijk mogelijk en zinvol is. De jury beoordeelt dit zeer positief. Het project is het een lichtend 

voorbeeld voor de GGZ in Nederland. De jury kent aan Equator Poli Stad de derde plaats toe. 

 

Inaya Zorg 

 

Inaya Zorg biedt op twee locaties in Utrecht dagactiviteiten aan aan 130 migrantenvrouwen vanaf 16 

jaar met een lichte verstandelijke beperking en/of psychische klachten. Het gaat om vrouwen die 

door de reguliere zorg niet worden bereikt. De programma's zijn gericht op zelfredzaamheid en 

empowerment. Reguliere methodieken voor mensen met een licht verstandelijke beperking en 

pedagogische programma's worden op passende wijze vertaald voor deze doelgroep. 

Meer informatie: www.inayazorg.nl 

 

Oordeel jury 

Inaya Zorg is er in geslaagd om een onzichtbare groep mensen met problemen te bereiken. 130 

vrouwen die nauwelijks de deur uitkwamen nemen nu deel aan activiteiten in laagdrempelige en 

veilige locaties. Voor deze prestatie kent de jury de tweede plaats toe. 

 

Leefsituatie arbeidsmigranten 

 

Na deelname aan een integrale handhavingsactie op een camping in Brabant heeft de GGD West-

Brabant, geschrokken van de erbarmelijke omstandigheden van de campingbewoners, waaronder 

veel arbeidsmigranten (Polen, Roemenen, Bulgaren, Grieken, Kroaten, Hongaren) verdere actie 

ondernomen. Op nog twee campings bezochten loopteams van twee verpleegkundigen, voorzien 

van een checklist, caravans en schuurtjes. Bij ruim de helft van de onderzochte bewoners werd 

aanvullende zorg en begeleiding in gang gezet en gecoördineerd door GGD- verpleegkundigen en 

– artsen. Ook in nazorg en toeleiding naar reguliere zorg werd voorzien. De aanpak en resultaten 

zijn beschreven in het boekje “Uit beeld?” dat de GGD landelijk ter beschikking stelt. 

Meer informatie: www.ggdwestbrabant.nl 

 

Oordeel jury 

De jury is onder de indruk van de wijze waarop de GGD West-Brabant haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid heeft genomen. De middelen en menskracht van de GGD zijn ingezet in zeer 

schrijnende situaties.  

 

Voor deze wijze van invulling van de vangnetfunctie en de ontwikkeling van een goede 

overdraagbare methodiek krijgt GGD West-Brabant voor het project “Leefsituatie 

arbeidsmigranten, verborgen kwetsbaarheid waar de GGD voor opstaat!” de Avicennaprijs 

2015. 
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