
 

Afstandstolken in Vlaamse gebarentaal 

Hallo,  

 

Je kan het beeld vergroten door rechts onderaan het filmpje op ‘youtube te klikken. 

 

Ik wil jullie het project van het ministerie van Volksgezondheid ‘Afstandstolken Vlaamse Gebarentaal’ in 

de ziekenhuizen en bij de huisartsen voorstellen.  

 

Hoe werkt een afstandstolk ? 

 

Je gaat naar het bureau van de arts en daar kan je de tolk zien op de computer. De tolk vertaalt alles wat 

de dokter zegt, ziet ook jou op een scherm en stemtolkt alles wat jij de dokter vertelt. Net zoals de 

dokter is de tolk gebonden aan het beroepsgeheim. En je hoeft niets te betalen, de dienst is gratis.   

Wat kan de afstandstolk voor jou doen? 

Hij kan voor jou een afspraak maken met een arts of andere hulpverlener. En dat op een moment dat 

zowel voor jou als voor hem als jou past. 

Op die manier kan hij voor je tolken wanneer je bij de arts bent. 

 

Hoe ga je te werk ? 

 

Dat is eenvoudig.  

Je gaat naar de website:  www.vgtvideo-gezondheid.be 

Op deze site vind je lijsten met ziekenhuizen en huisartsen die met afstandstolken in gebarentaal 

werken. Er is een lijst voor Brussel en  een voor Vlaanderen. Als het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk 

in de lijst staat, kan je er een beroep op een afstandstolk doen.  

Op de site vind je een elektronisch aanvraagformulier. Vul alle informatie in en klik op verzenden.  

 

http://www.vgtvideo-gezondheid.be/


De afstandstolk zal dan de afspraak voor jou maken. Wanneer dat gebeurd is, ontvang je een mail. 

Daarin laten we je weten wanneer je afspraak doorgaat. Daarna hoef je niets meer te doen. Het 

ziekenhuis of de huisarts doet dan zelf al het nodige op de dag van afspraak.  Wacht niet te lang om je 

aanvraag te doen. Hoe vroeger je je aanvraag doet, hoe groter de kans dat we je kunnen helpen. 

 

Beschikbaarheid van de afstandstolk 

 

De afstandstolken werken enkel op afspraak op werkdagen.    

 

Wie ? 

Dit zijn de afstandstolken  

 

Goede morgen, ik ben Ingeborg Scheiris.   

 

Goede morgen, ik ben Luc Eeckhout.  

 

Contact 

 

GSM: 0471/71 71 82 (SMS) 

Mail: tolkvgt@uzgent.be 

Site: www.vgtvideo-gezondheid.be 

 

In samenwerking met: 

 

UZ Gent, PC Dr Guislain en FEVLADO 


