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JURYRAPPORT AVICENNAPRIJS 2017 
 

 

Twintig jaar geleden 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 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. 

 

De Avicennaprijs wordt in 2017 voor de tiende keer uitgereikt. Na een oproep voor 

voordrachten op relevante websites en via sociale media zijn 19 voordrachten voor de prijs 

ingediend. 
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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): 

 

 

Asielzoekersteam GGZ Centraal biedt zorg aan asielzoekers van acht centra. De 

hulpverleners van het team gaan daarbij net iets verder dan de mogelijkheden van hun 

vakgebied met out of the box acties zoals het regelen van agenda's zodat de cliënten hun 

afspraken kunnen vastleggen en het verzamelen van creatieve materialen voor de kinderen. 

Meer informatie: www.ggzcentraal.nl 

 

Concentratielessen helpen statushouders bij het verminderen van stress en het verbeteren van 

het concentratievermogen. Hierdoor zullen ze de Nederlandse taal beter en sneller leren, 

hetgeen invloed heeft op de gezondheid van statushouders. Een mini-pilot leverde positief 

resultaat op. 

Meer informatie: jannekeslabbekoorn2806@gmail.com 

 

Divers Den Haag is een in 2009 gestarte brede stedelijke beweging, een netwerk van actieve 

mensen binnen organisaties en samenwerkingsverbanden. Kennisuitwisseling staat hoog op 

de agenda. In een interactieve leergang Diversiteit en Cultuursensitiviteit wordt kennis met de 

praktijk van alledag verbonden. 

Meer informatie: www.diversdenhaag.nl 

 

GC A (Gezondheidscentrum asielzoekers) levert sinds 2009 de huisartsenzorg aan alle 

asielzoekers in de COA-opvang. Hiervoor is een speciaal zorgmodel ontwikkeld, dat gericht 

is op het zo snel mogelijk reduceren van gezondheidsachterstanden. 

Meer informatie: www.gcasielzoekers.nl 

 

Gezonde Taal is een project dat migranten ondersteunt met betrekking tot taal- en 

gezondheidsvaardigheden. Hiertoe zijn o.a. lesbrieven “Gezonde Taal” ontwikkeld, waarmee 

getrainde vrijwilligers op vertrouwde locaties in de week lesgeven aan cursisten. 

Meer informatie: www.taaldoetmeer.nl  

 

Kruispost is al 34 jaar een plek in Amsterdam waar iedereen met medische en psychosociale 

problemen terecht kan. Mensen uit alle windstreken, daklozen en verslaafden, moeders met 

kinderen die aan hun lot zijn overgelaten, slachtoffers van uitbuiting, ongedocumenteerden en 

vluchtelingen kunnen bij Kruispost hulp en zorg krijgen. 

Meer informatie: www.kruispost.nl 

 

De Live Online Leren training 'LOL in cultuurintensief werken' is in opdracht van de 

gemeente Rotterdam door een aantal organisaties voor wijkteams ontwikkeld. De training 

ondersteunt wijkteams in het cultuursensitief werken en bij de vroegsignalering van licht 

verstandelijke beperkingen en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd. De training is online te 

volgen waarbij interactie tussen de trainer en de deelnemers centraal staat. 

Meer informatie: http://www.lol.academy/lms/index.php?r=course/details&id=274 

 

Mindspring Junior is een variant van Mindspring: een preventieve groepsinterventie van 

psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en hun 

ouders. De cursus wordt gegeven door trainers met een vluchtelingenachtergrond. 

Meer informatie: www.mind-spring.org/junior/index.php/nl/ 
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Het Netwerk Cultuursensitief werken adviseert met haar experts professionals en 

operationeel managers in zorg en welzijn, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, 

onderwijs en maatschappelijk werk in Nijmegen, om zich te kwalificeren in interculturele 

expertise. 

Meer informatie: www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl 

 

Nusantara is al ruim 50 jaar een landelijk werkende cultuurspecifieke organisatie voor 

ouderen met een oorlogs- en migratie verleden van Indische, Molukse en andere 

(aanverwante) migratiegroepen. Met het cultuurspecifieke en multidisciplinaire team Zeni 

levert ze in de wijken een belangrijke bijdrage aan preventie en zelfredzaamheid voor deze 

specifieke doelgroep. 

Meer informatie: www.nusantara.nl 

 

Samenwerken in de regio is een project van Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland en 

van Berkel & Partners. Doel is de verbetering van de zorg aan migrantengroepen samen met 

vrijwilligers uit deze groepen. Inmiddels zijn in 6 regio's samenwerkingsverbanden ontstaan 

tussen vrijwilligers, zorginstellingen en gemeenten. 

Meer informatie: www.vanberkelenpartners.nl 

 

7Roses is een door Equator ontwikkelde methode met een duidelijk omschreven hulpaanbod 

voor “torture survivors”. De methode staat voor “seven recovery oriented survivor 

empowerment strategies”. 7 Roses wordt als pilot geïmplementeerd in diverse Europese 

centra. 

Meer informatie: www.equatorfoundation.nl 

 

Het Time out Huis biedt in Nijmegen een tijdelijk onderkomen aan migranten meisjes (12-23 

jaar) met transculturele problemen. In het Time Out Huis kunnen zij tijdelijk wonen, adequate 

hulp krijgen en werken aan hun toekomst. 

Meer informatie: www.timeouthuis-gelderland.nl  

 

Together is een landelijke interdisciplinaire taskforce voor de (gezondheids)zorg aan 

vluchtelingenkinderen, waarin vijf beroepsverenigingen samenwerken. Together werkt, geleid 

door wetenschappelijke evidence, aan optimale zorg voor vluchtelingenkinderen. 

 

VBGA, de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen is een vrijwilligersorganisatie 

waarin  werkzame buitenlandse artsen aankomende artsen uit het buitenland adviseren en 

ondersteunen o.a. bij de voorbereiding van de assessmentprocedure en de beroepsinhoudelijke 

toetsen. 

Meer informatie: www.vbga.nl  

 

Het Zorgcafé biedt een gemakkelijke toegankelijke plek waar nieuwkomers terecht kunnen 

met hun vraag, verhaal of probleem over gezondheid en gezondheidszorg. Vrijwillige 

professionals zijn een aantal keren per week aanwezig om op vragen in te gaan. In Amsterdam 

en Nijmegen is een zorgcafé van start gegaan. 

Meer informatie: www.facebook.com/zorgcafe/ 
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De drie voordrachten die bij de beoordeling door de jury het hoogst scoorden zijn: 

 

De school als vindplaats is een preventief project van Entrea voor jeugdhulpverlening binnen het 

onderwijsdomein. Jeugdspecialisten met tweedelijnsexpertise en getraind in cultuurspecifiek 

werken, zijn per week zes tot acht uur op een school aanwezig. Deze jeugdspecialisten kunnen ook 

bij gezinnen thuiskomen. Met deze werkwijze worden veel kinderen en hun ouders bereikt en 

wordt voorkomen dat ze pas in beeld komen wanneer de problematiek ernstig is. Indien nodig 

wordt naar de juiste hulpverlenings- of zorginstelling toegeleid. 

 

Meer informatie: https://www.entrea.nl/action/news/item/1596/de-school-als-vindplaats-039-

voorkomt-een-hoop-ellende-later-039.html 

 

Oordeel jury 

Door vanuit het onderwijsdomein te werken krijgt Entrea op een laagdrempelige en 

vanzelfsprekende wijze contact met een voor de hulpverlening moeilijk te bereiken groep. Voor 

deze prestatie kent de jury de derde plaats toe. 

 

Meergezinsgroepen (MGG), een initiatief van Centrum'45 zijn gestructureerde bijeenkomsten 

voor gezinnen die zich als statushouders in een gemeente hebben gevestigd. Vluchtelingen staan 

voor de moeilijke taak in de nieuwe, onbekende omgeving hun weg te vinden. Vaak bestaan er 

forse klachten na die diep ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. MGG bestaat uit 

vijf sessies, met een afsluitende bijeenkomst. Deelname brengt nieuwe ervaring, erkenning en 

herkenning mee. Ook ontstaat vaak een sociaal netwerk voor onderlinge hulp, adviezen en steun. 

 

Meer informatie: www.centrum45.nl 

 

Oordeel jury 

Centrum 45 is er in geslaagd om met MGG een relatief groot aantal statushouders te bereiken en 

deze op weg te helpen in hun nieuwe bestaan. De jury kent aan Centrum 45 de tweede plaats toe. 

 

 

Praktische multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg is een door het Langeland 

Ziekenhuis in Zoetermeer en Stichting Piëzo ontwikkeld project voor vluchtelingen. Aanstaande 

moeders en het gezin worden zowel pré- als postnataal ondersteund door getrainde vrijwilligers: 

bezoekmannen/-vrouwen met dezelfde culturele achtergrond. De ondersteuning is gericht op het 

verstevigen van een goed opvoedklimaat voor de kinderen. Gezondheidsrisico's voor baby's en 

ouders worden zo snel gesignaleerd. Kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen worden 

voorkomen. 

 

Oordeel jury 

De jury waardeert dat vanuit een gezondheidszorginstelling, het Langeland Ziekenhuis, het 

initiatief genomen is om vroegtijdig problemen met vluchtelingenbaby's en de gezinnen te 

voorkomen. Dat daarbij voor de uitvoering samenwerking is gezocht met Stichting Piëzo is een 

goede zaak; hierdoor wordt een voor cliënten vertrouwde ondersteuning geboden. 

 

Voor deze wijze van samenwerking ten behoeve van een bijzonder kwetsbare groep krijgt 

het project Praktische multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg  

de Avicennaprijs 2017. 
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