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Dankwoord 
 

Vooraleer ik het eigenlijke thema van deze literatuurstudie behandel, zou ik graag enkele 

personen willen bedanken die me tijdens mijn onderzoek gesteund hebben. Het was 

namelijk niet altijd gemakkelijk om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Zonder de 

hulp van deze mensen was het zonder twijfel nog veel moeilijker geweest.  

In de eerste plaats zou ik mijn projectleider Hans Verrept willen bedanken. Hij introduceerde 

me bij de juiste contactpersonen en liet me regelmatig nieuwe invalshoeken ontdekken. 

Graag wil ik ook alle experten bedanken waarmee ik gesproken heb. Zij hebben me de kans 

en de tijd gegeven om zoveel mogelijk informatie en ervaringen met betrekking tot video 

remote interpreting in te winnen. Bovendien brachten zij me met interessante literatuur en 

bestaande projecten in het domein in contact.  
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1. Inleiding 

In 1999 werden de eerste stappen in het project “Interculturele Bemiddeling via het 
Internet” door de FOD Volksgezondheid gezet. Inmiddels werd al een lange weg 
afgelegd. Zo werd er de voorbije twee jaar een testproject in 4 verschillende 
Belgische ziekenhuizen gerealiseerd. De resultaten van dit pilootproject zijn absoluut 
positief te noemen. Komend jaar zal het project wellicht uitgebreid worden.  
 
Tijdens de looptijd van het pilootproject werd het projectteam met een aantal 
belangrijke basisvragen geconfronteerd. Om voldoende zekerheid te hebben over de 
positieve evolutie van het project, was het noodzakelijk om het antwoord op deze 
verschillende vragen te vinden.  
 
De doelstelling van deze studie kunnen we dan ook omschrijven als: het verzamelen 
van antwoorden op een aantal vragen die essentieel zijn voor de verderzetting van 
het project. Het betreft de volgende onderzoeksvragen:  
- Welke effecten heeft video remote interpreting op de toegankelijkheid en de 
kwaliteit van zorg? 
- Hoe wordt video remote interpreting beoordeeld door hulpverleners, 
tolken*/bemiddelaars en patiënten in vergelijking met face to face 
tolken*/bemiddeling en telefoontolken*? Welk systeem wordt door de verschillende 
partijen verkozen? 
- Welke voordelen van video remote interpreting worden in de literatuur beschreven? 
- Welke nadelen van video remote interpreting worden in de literatuur genoemd? 
- Wat vinden we in de literatuur over de verschillende mogelijke manieren om een 
dergelijke dienst in de gezondheidszorg te organiseren? Werken met een pool 
tolken*/bemiddelaars (die vanuit een centrale locatie ingezet wordt), werken met 
free-lancers die van thuis uit werken, mensen die bijvoorbeeld in een ziekenhuis face 
to face werken en video remote interpreting erbij doen? Welke voor- en nadelen 
worden met deze werkwijzen geassocieerd? 
- Wat is er in de literatuur te vinden over de supplementaire opleidingsbehoeften van 
tolken*/bemiddelaars die met het systeem werken? Welke extra vaardigheden 
moeten ze verwerven? Welke leervormen worden daartoe aanbevolen? 
- Idem voor de hulpverleners? 
- Wat is er te vinden in verband met de promotie van het systeem, en dat zowel bij 
hulpverleners, patiënten als tolken*/bemiddelaars (die laatsten zijn niet altijd even blij 
om met het systeem te werken)? 
- Welke standaarden bestaan er voor video remote interpreting? 
- Wat vinden we in de literatuur over het gebruik van het systeem voor doven? 
- Wat is er te vinden over technische standaarden (kwaliteitsnormen voor geluid en 
beeld)? 
 
Methodologisch werd er bewust voor een tweesporenbenadering gekozen: enerzijds 
een literatuurstudie, anderzijds interviews met experten uit het domein.  
De literatuur over medisch tolken* met video remote interpreting in de 
gezondheidszorg is niet zeer uitgebreid. Daarom werd ook de grijze literatuur en 
literatuur uit aangrenzende domeinen in beschouwing genomen.  
Wanneer de literatuur niet erg uitgebreid is, zijn ook getuigenissen van bevoorrechte 
getuigen en experten een waardevolle bron. Experten werden geselecteerd op basis 
van hun expertise in het domein.  
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De opbouw van dit document bestaat uit twee delen.  
Het eerste deel, hoofdstuk 2, betreft de studie op basis van interviews en enquêtes. 
Daarin worden eerst de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven. 
Daarna worden de interviews en enquêtes in detail besproken.  
Het tweede deel, hoofdstuk 3, geeft de resultaten van de literatuurstudie in tabelvorm 
weer. In de eerste kolom aan de linkerzijde wordt telkens de bron vermeld. In de 
tweede kolom wordt een korte situatieschets van het desbetreffende onderzoek 
weergegeven. De derde kolom zet alle bevindingen van het onderzoek op een rij. In 
de vierde en laatste kolom worden de beperkingen en opmerkingen opgesomd. 
Beperkingen en opmerkingen die cursief weergegeven worden, zijn opmerkingen die 
in de bron zelf aangehaald worden. De andere beperkingen en opmerkingen zijn van 
mijn hand. Verder wil ik de aandacht nog vestigen op het feit dat de bronnen waar in 
de voetnoten naar verwezen wordt, steeds secundaire bronnen zijn. Deze 
secundaire bronnen worden aangehaald in de hoofdartikels.  
 
Het derde hoofdstuk bevat de algemene conclusies van ons onderzoek. Tot slot kan 
u achteraan een glossarium terugvinden. Alle woorden die in het glossarium 
opgenomen zijn, worden door middel van een asterisk in de tekst aangeduid.  
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2. Studie op basis van interviews en enquêtes 

2.1 Synthese van de bevindingen  

Aangezien er maar weinig specifieke literatuur over VRI (video remote interpreting) in 
de gezondheidszorg bestaat, zijn deze interviews en schriftelijke enquêtes met 
experten en bevoorrechte getuigen een belangrijke informatiebron. Uit alle interviews 
is gebleken dat VRI de toegankelijkheid van de zorg voor anderstaligen verbetert. 
Afgezien van het feit dat face to face de beste methode blijft, zijn de kwalitatieve 
mogelijkheden van VRI bijna even goed. Voldoende aandacht voor de kwaliteit van 
de tolken* en het gebruikte materiaal is daarbij wel belangrijk. Om die op een 
objectieve manier te evalueren kan het best een erkende beoordelingsschaal 
gebruikt worden. Naarmate de tolk* meer ervaring heeft met deze tolkmethode, 
zullen de verschillen tussen VRI en face to face tolken* afnemen. Het is alleszins 
beter om met een gekwalificeerde tolk* op afstand te werken dan met een niet 
deskundige tolk* ter plaatse.  
 
VRI kan in allerhande situaties ingezet worden en ook doven kunnen via deze tool op 
taalbijstand rekenen. Voor bepaalde situaties waar empathie noodzakelijk is, wordt 
beter voor een tolk* ter plaatse gekozen. Verder is het zo dat het werken op afstand 
ertoe leidt dat bepaalde knelpunten meer aandacht vragen. Een aantal knelpunten, 
verbonden met het tolken* in de zorg in het algemeen, worden versterkt wanneer er 
van op een afstand gewerkt wordt. Turn taking*kan soms moeilijker verlopen en er is 
meer aandacht nodig voor vervormingen, volledigheid en juistheid van de vertaling. 
Gebaren van de tolk* worden uitvergroot, tolken* hebben de neiging luider te gaan 
spreken en ‘in de camera te leunen’. De situatie waarin de deelnemende partijen zich 
bevinden moet optimaal zijn. Om afleiding te vermijden moet de kamer rustig 
gelegen zijn en goed verlicht zijn. Het spreekt dus voor zich dat de tolk* over een 
sterkere tolktechniek* dient te beschikken dan in een face to face situatie.  
 
Wanneer men een tolksessie via video herbekijkt en beoordeelt, is het belangrijk dat 
men dat op basis van een objectief beoordelingsrooster doet. Beoordelingen door 
deelnemers aan het gesprek aan de hand van enquêtes kunnen een vertekend beeld 
geven omdat hun perceptie van de situatie vaak niet met de werkelijkheid strookt. 
 
Er bestaan verschillende manieren om met VRI in de gezondheidszorg te werken.  
Meestal worden tolksessies in een agenda ingepland. Inspelen op acute situaties is 
in deze situatie niet altijd evident.  
Een tweede mogelijkheid is het creëren van een netwerk tussen verschillende 
ziekenhuizen zodat de tolken* onderling gedeeld kunnen worden. In die situatie kan 
er eventueel met call centers gewerkt worden waar alle tolken* verzameld worden. 
Voorwaarde voor deze werkwijze is dat de vraag naar VRI groot genoeg is. De 
technologische uitrusting en de uitwisseling van gegevens tussen de participerende 
ziekenhuizen zijn de 2 essentiële pijlers voor het oprichten van een netwerk. Tolken* 
kunnen in zo’n netwerk ofwel van de ziekenhuizen ofwel van een centrale entiteit 
afhangen. Het is eveneens mogelijk om een call center te installeren waar zowel VRI, 
face to face als telefoontolken* aangeboden worden. 
 
Een vierde manier is het werken met language companies, commerciële bedrijven 
die tolken* via VRI tegen betaling per minuut aanbieden. Een dergelijk systeem 
bestaat in de Verenigde Staten, maar is in België onmogelijk aangezien dergelijke 
bedrijven hier (nog) niet bestaan.  
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Tolken* en hulpverleners moeten uiteraard opgeleid en gemotiveerd worden.  
Voor tolken* volstaat een algemene, professionele tolkenopleiding niet. Zij moeten 
ook informatie krijgen over de technologische aspecten van VRI (hoe het systeem 
bedienen, hoe in de camera kijken, …). Bovendien moeten ze voldoende met het 
systeem kunnen oefenen. Vaak wordt hieraan onvoldoende aandacht besteed. 
Tijdens de oefeningen zijn de internationale standaarden voor het tolken* een grote 
hulp. Het aanbieden van een blijvende ondersteuning van de tolken* is onontbeerlijk. 
Ze komen immers vaak in moeilijke situaties terecht waardoor bijkomende 
oefeningen en ondersteuning vaak welkom zijn. Bovendien kunnen tolken* op deze 
manier ook ervaringen uitwisselen. Dergelijke sessies zijn dus zeker geen 
overbodige luxe.  
 
Volgens een aantal informanten zijn tolken* meestal erg enthousiast om met het 
systeem te werken. Anderen halen echter aan dat het systeem hen ook kan 
afschrikken. Zij hebben namelijk steeds in face to face situaties getolkt* en zijn 
onbekend met de nieuwe technologie. Sensibilisering is dan zeker nodig. Dat kan 
door hen bv. met een aantal best practises te confronteren en aan te tonen dat de 
wachttijd voor de tolken* dankzij VRI aanzienlijk vermindert.  
 
Hulpverleners krijgen bij voorkeur een korte kennismakingssessie aangeboden. 
Gezien hun drukbezette agenda dient men voldoende aandacht te besteden aan de 
keuze van het medium, bv. een brochure, een filmpje, … Een korte en effectieve 
sessie heeft vaak meer effect dan een uitgebreide opleiding van een volledige dag. 
Om hulpverleners te motiveren kan eventueel ook met feiten en cijfers gewerkt 
worden. Ook de train the trainer benadering kan uitkomst bieden. Zo hoeven niet alle 
hulpverleners tegelijkertijd opgeleid te worden. Voor beide doelgroepen, tolken* en 
hulpverleners, kan er ook via videoconferencing les gegeven worden.  
Een samenwerking met universiteiten en hogescholen kan helpen om VRI te 
promoten. Artsen dienen zich voortdurend bij te scholen. Een module inzake VRI 
aanbieden kan in het kader van bestaande bijscholingsprogramma’s aangeboden 
worden.  
Afgezien daarvan is het ook belangrijk om op studenten te focussen. Samenwerking 
met een universiteit of hogeschool lijkt in dat verband aangewezen. 
 
De standaarden voor face to face tolken*, telefoontolken* en VRI zijn dezelfde. Voor 
elke tolkmethode gelden andere aandachtspunten, maar dat wil niet zeggen dan er 
sprake is van een andere deontologie. Bepaalde auteurs stellen wel bijkomende 
standaarden voor. Het lijkt zinvol om deze in de toekomst te verzamelen.  
 
Wat betreft technische standaarden kunnen we stellen dat een beeldkwaliteit van 
minstens 30 fps (frames per second) noodzakelijk is. Om de 30 fps te halen, moet er 
eveneens een kwalitatieve codec* voorhanden zijn. De meeste fabrikanten die 
materiaal inzake videoconferencing aanbieden, bieden software en hardware aan die 
aan deze kwaliteit voldoen.  
Om over een kwalitatief geluid te beschikken moet men over een full duplex* 
verbinding kunnen beschikken. Aangeraden wordt om via een beveiligde 
Internetverbinding te werken. 
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2.2 Gedetailleerd verslag van de interviews 

A. Julia Puebla Fortier (15/02/2011) 

Sinds 1995 is Julia Puebla Fortier directrice van Resources for Cross Cultural Health 
Care. Deze organisatie wil de toegankelijkheid van de zorg voor anderstaligen  
verbeteren. Zij is eveneens de belangrijkste auteur van de National Standards for 
Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) in Health Care for the US 
Department of Health and Human Services. Julia Puebla Fortier ontwikkelde en 
beheert ook de DiversityRx website, een uitgebreide website waar allerlei informatie 
over nieuwe projecten inzake interculturele gezondheidszorg uitgewisseld wordt.  
 
Julia bevestigt dat er weinig specifieke literatuur over VRI bestaat. Gezien zij zelf 
eigenlijk geen specifieke ervaring m.b.t. het onderwerp heeft, raadt ze me aan om 
ervaringsdeskundigen te gaan interviewen. In de USA kent zij een aantal personen, 
die VRI zelf hebben geïmplementeerd of personen die hier onderzoek naar gedaan 
hebben. Ze heeft de indruk dat VRI in Europa nog niet zo ontwikkeld is.  
 

 Cindy Roat (Seattle, Verenigde Staten van Amerika) 
Experte wat betreft VRI. Zij is op de hoogte van wie er waar op dergelijke 
projecten werkt.  

 Franscesca Gany (New York, Verenigde Staten van Amerika) 
Zij heeft ervaring inzake implementatie en research.  

 Jan Cambridge (Chester, Verenigd Koninkrijk)  
Conferenties en opleidingen 

 Nathaly Kelly (Boston, Verenigde Staten van Amerika)  
Onderzoekster, ze is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen. 
Ze heeft ook onderzoek naar remote interpreting via telefoon gedaan.  
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B. Natacha Niemants (18/02/2011) 

 
Natacha Niemants is vertaler/tolk* en schrijft momenteel een doctoraat over 
interculturele bemiddeling in ziekenhuizen. Zij deed hiervoor onderzoek in 
ziekenhuizen in België en Italië. In Italië bestaat momenteel nog geen concrete 
functiebeschrijving voor een intercultureel bemiddelaar*. Hoewel men momenteel 
hier en daar remote interpreting via telefoon opstart, gebeurt interculturele 
bemiddeling er voornamelijk ‘in person’. Vaak heeft men een terughoudende houding 
t.o.v. VRI.  
 
Natacha heeft beroepshalve voornamelijk ervaring in conferentietolken*. In het kader 
van haar doctoraat doet zij onderzoek naar interculturele bemiddeling, maar het is 
niet zo dat zij zelf bij de implementatie van een VRI-systeem betrokken was.  
Gezien we d.m.v. een interview ervaringen willen bundelen van personen die reeds 
bij de implementatie van een dergelijk systeem betrokken waren, lijkt het bijgevolg 
zinloos om het interview hier af te nemen. Het lijkt haar ook raadzaam om 
ervaringsdeskundigen te raadplegen.  
 
Natacha heeft echter veel ervaring bij het analyseren van tolksessies en ze 
benadrukt het belang hiervan. Bij het gebruik van vragenlijsten is het namelijk zo dat 
bepaalde deelnemende partijen de sessie positief of negatief beoordelen, terwijl deze 
beoordeling niet strookt met de werkelijkheid. Een analyse na afloop op basis van 
objectieve parameters is daarom misschien beter om over objectieve beoordelingen 
van de sessies te beschikken. Hiervoor wordt best met een beoordelingsrooster 
gewerkt. Zo kan je je toeleggen op de beoordeling van bepaalde aspecten en verlies 
je je niet in de verschillende mogelijke parameters. Op basis van deze analyses 
kunnen er verbeterpunten geformuleerd worden. 
Dit betekent niet dat vragenlijsten zinloos zijn;,wel is het zo dat ze niet altijd een 
betrouwbaar beeld geven van de reële situatie. Zo kan een arts aanduiden dat hij of 
zij veel ruimte aan de patiënt heeft gegeven, terwijl bij het herbeluisteren of 
herbekijken van de sessie blijkt dat de patiënt amper gesproken heeft.  
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C. Erik Hertog (01/03/2011) 
 
Erik Hertog doceerde van 1987 tot 2007 Cultuurwetenschappen (Engels), 
Tolkwetenschap*, Tolken* (Engels- Nederlands) en Juridisch Vertalen (Engels- 
Nederlands) in het Departement Toegepaste Taalkunde van de Lessius Hogeschool. 
Sinds 2007 werkt hij in het kader van EU DG Justitie projecten op het gebied van het 
juridisch* vertalen en tolken*. Verder is hij onder meer voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Ba-bel, de Vlaamse Telefoontolkencentrale, en mede-organisator van 
de Lessius opleiding Gerechtsvertalen en –tolken*. Hij publiceert vooral over 
gemeenschaps- en juridisch tolken* in de EU.1  

 
VRI en toegankelijkheid van de zorg  
Erik is er van overtuigd dat VRI de toegankelijkheid van de zorg voor anderstaligen 
verbetert. Om effectief de toegankelijkheid te kunnen verbeteren, is het vanuit 
tolkperspectief belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit van 
de tolk*. In de medische sector wordt vaak beroep gedaan op niet deskundige 
tolken*, bv. familie, vrienden, onderhoudspersoneel etc. Hierbij dient de vraag 
gesteld te worden waarom de tolk* de enige niet deskundige persoon zou zijn in een 
medische situatie. Men zou het bijvoorbeeld niet tolereren om verzorgd te worden 
door een niet opgeleide verpleegster, of om geopereerd te worden door een niet 
opgeleide chirurg. Vanuit tolkenstandpunt is het zelfs beter om met een deskundige 
tolk* op afstand te werken, dan met een niet deskundige ter plaatse. Wanneer er 
geen deskundige tolk* ter plaatse is, kan het videosysteem zeker uitkomst bieden. 
Ten slotte wordt een dergelijke technologie al jaren door doventolken* gebruikt. Het 
is dus zeker interessant om deze technologie voor andere groepen aan te wenden 
om zo de toegankelijkheid te verbeteren.  
 
VRI en face to face evenwaardig? 
Uiteraard is een face to face situatie altijd de meest ideale situatie om te tolken*. VRI 
is echter een volwaardig alternatief. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 
de kwaliteit van het tolken* bij de VRI methode niet veel lager ligt dan de kwaliteit van 
een face to face situatie. Meestal zijn hulpverleners en patiënten zelfs erg tevreden 
met de resultaten. Het zijn dus voornamelijk de tolken* die zich regelmatig 
terughoudend opstellen t.o.v. de VRI methode. Zij dragen namelijk een hele bagage 
aan tolkervaring met zich mee. Ze hebben steeds face to face getolkt*, en gaan 
ervan uit dat dit dan ook de beste werkwijze is. Voor de tolken* in kwestie is het 
belangrijk dat ze kunnen ervaren en zien dat dit nieuwe systeem werkt. Zo kunnen 
ook zij zich open stellen voor het gebruik ervan.  
 
Wanneer we een medische situatie vergelijken met een situatie bij justitie, is het 
duidelijk dat de context hier heel anders is. Bij justitie is het zo dat de belangen van 
de betrokkenen totaal tegengesteld zijn. Aan de ene kant heb je de rechter, aan de 
andere kant de verdachte. Er is dus sprake van een antagonistische situatie.  
Een medische situatie is echter meestal een constructieve situatie. De patiënt wil 
geholpen worden en de arts wil hem ook helpen.  
Daarom zou je kunnen verwachten dat er bij justitie meer aarzeling zou zijn om met 
de VRI methode te werken. Toch is dit niet het geval. Wanneer rechters en 
advocaten het systeem in werking zien, laten zij doorgaans hun bezwaren vallen. 
Uiteraard moet de kwaliteit van het systeem optimaal zijn en moet er aandacht aan 
de beveiliging (privacy) van het systeem besteed worden. Het mag namelijk niet 
mogelijk zijn, dat anderen toegang krijgen tot de gesprekken.  

                                                 
8 Website Lessius: http://www.lessius.eu/onderzoek/tt/tt_tolkwet_hertog.aspx 01/03/2011 

http://www.lessius.eu/onderzoek/tt/tt_tolkwet_hertog.aspx
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Wanneer hulpverleners in de medische sector, net zoals de advocaten en rechters bij 
justitie, op een constructieve manier kennis kunnen maken met het VRI systeem, lijkt 
de kans reëel dat we ook van hen een positieve reactie mogen verwachten.  
 
Nadelen van VRI? 
Door op afstand te tolken*, wordt uiteraard een heel ander cachet aan het tolken* 
gegeven dan in een face to face situatie. Zo valt toch heel wat empathie weg door 
het gebruik van de VRI methode.  
Het is zo dat elke tolkuitdaging door de afstand vergroot wordt. Problemen die in een 
face to face situatie zouden kunnen opduiken, zijn in een remote situatie frappanter 
aanwezig. Daarom kunnen nadelen hier eerder als aandachtspunten gezien worden. 
Het is zo dat remote interpreting een sterkere tolktechniek* van de tolk* vraagt.  
 
Zo dient er bijzondere aandacht naar turn taking* te gaan. In een face to face situatie 
kan er meteen gereageerd worden op signalen die aangeven dat één van de 
gesprekspartners klaar is met praten. Via een videosysteem is dit moeilijker omdat 
de signalen minder goed zichtbaar zijn.  
Het wegvallen van body language is een ander bemoeilijkend aspect. We zien onze 
gesprekspartner immers niet helemaal.  
Hierdoor is er ook meer risico op fouten of onvolledigheden.  
Ook de aandachtspunten die tijdens de oefensessie tolken* voor de interculturele 
bemidddelaars aangehaald werden zijn hier van toepassing. Enkele belangrijke 
elementen: 

   
 Rekening houden met de effecten van de camera: elk gebaar van de tolk* 

wordt door de camera uitvergroot. Dat wordt snel storend Te weinig 
beweging, een te starre houding van de tolk*, is echter ook niet aangewezen.  

 Wanneer men tolkt* via VRI heeft men de neiging om luider te praten en ‘in 
de camera te leunen’. Dit is uiteraard niet nodig. Volledigheid, vervormingen 
en juistheid verdienen extra aandacht. Uit onderzoek blijkt dat problemen op 
dit gebied zich voornamelijk in het cruciale deel van de boodschap voordoen. 
Bij face to face interpreting doet zich uiteraard hetzelfde probleem voor, maar 
het is zo dat VRI deze problemen versterkt. Daarom is er bijkomende 
oefening nodig. 

 Het is belangrijk dat de situatie (belichting, achtergrond,…) optimaal is. Indien 
dit niet het geval is kan dit een belemmering zijn voor de tolk*.  

 We moeten ons de vraag stellen of het storend is wanneer de patiënt en de 
hulpverlener de tolk* notities zien nemen. Wanneer er genoteerd wordt, moet 
de notitietechniek* van de tolk* goed ontwikkeld zijn. Noteren leidt namelijk tot 
minder oogcontact. Het is ook niet de bedoeling dat de tolk* nadien zijn tekst 
gaat aflezen.  

 
Dit alles brengt met zich mee dat VRI niet in elke situatie aangewend kan worden. De 
tool is erg geschikt in situaties waarin de genoemde elementen geen essentieel 
hoofdbestanddeel vormen, zoals het regelen van praktische zaken, algemene 
consultaties of intake gesprekken. In ernstige situaties waarbij empathie onontbeerlijk 
is, kan men beter voor een face to face tolk* kiezen.  
 
Organisatie van VRI in de gezondheidssector 
In de eerste plaats dient er een overzicht van elk ziekenhuis gerealiseerd te worden: 
waar zit welke soort van installatie (technisch) en waar zitten welke tolken*. Ook de 
grootte van het werkvolume en statistieken m.b.t. de vraag naar verschillende talen 
dienen bekeken te worden. Ten slotte is het nodig om over een planning te 
beschikken: welke tolk* is op welk tijdstip beschikbaar? 
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Afhankelijk van deze resultaten zijn er verschillende manieren om VRI in de 
gezondheidssector te gaan organiseren:  

- Ad hoc werken. Dit is uiteraard niet altijd even praktisch. Beide partijen 
moeten op hetzelfde moment beschikbaar zijn en je moet telkens tijd 
incalculeren voor het opzetten van een verbinding.  

- Het realiseren van een hub is een andere mogelijkheid. Dit heeft als voordeel 
dat een dergelijk systeem, net als Babel, altijd beschikbaar is. Het opzetten 
van een dergelijke permanente structuur is echter niet eenvoudig en zal de 
nodige kosten met zich meebrengen. Dit systeem is bovendien enkel het 
overwegen waard wanneer het werkvolume groot genoeg is, zoals bv. bij de 
London Metropolitan Police. Ook in de Verenigde Staten bestaan er 
voorbeelden van zo’n hub. Men mag niet vergeten dat daar commerciële 
language services bestaan die het mogelijk maken om zo’n grote netwerken 
op te zetten. Deze language services putten uit een enorm bestand aan 
tolken*, die dus voor alle mogelijke aanvragen uit alle mogelijke sectoren 
ingezet kunnen worden. Bij ons komt het er op neer dat het werkvolume groot 
genoeg moet zijn om het systeem zelf te kunnen doen draaien. Anderzijds 
zou het aanbieden van bemiddelaars in een tiental talen maar liefst 80 à 90% 
van de vraag kunnen dekken. Het systeem hoeft dus niet meteen een 
dertigtal talen te dekken. 

 
Opleidingen voor intercultureel bemiddelaars* 
Opleidingen op regelmatige basis voor de bemiddelaars zijn een must, zelfs voor 
diegenen die een tolkopleiding volgden. Dit om hen blijvend de nodige bagage 
inzake tolkvaardigheden aan te reiken. De meeste bemiddelaars zijn wat dit betreft 
vragende partij. Zoals gezegd wordt elke tolkuitdaging door de afstand vergroot. 
Daarom lijkt een voldoende begeleiding van de bemiddelaars zeker niet overbodig.  
 
Opleidingen voor hulpverleners 
Ook een opleidings- of kennismakingssessie voor de hulpverleners lijkt noodzakelijk. 
Het geschikte medium voor deze doelgroep moet met zorg uitgekozen worden. 
Overbevraagde specialisten en artsen hebben namelijk niet de tijd om hier een 
volledige dag voor uit te trekken. Een handige brochure met kleur en beeld of een 
demo op de website van de FOD kunnen tot de mogelijkheden behoren. Een andere 
mogelijkheid is om tijdens een studiedag, die bij het thema aansluit, kort over het 
thema te spreken. Voor hulpverleners die meer tijd hebben, zoals bv. verpleegsters, 
kan een iets uitgebreidere kennismakings- en eventueel trainingssessie 
georganiseerd worden. Hierbij kunnen voorbeelden uit toonaangevende landen 
(USA, Engeland, Canada en Australië) getoond worden.  
 
Het kan nuttig zijn om de hulpverleners met feiten en cijfers te confronteren, 
bijvoorbeeld met het aantal nationaliteiten dat elk jaar toeneemt. Interculturaliteit is 
bijgevolg een feit waar we ons steeds meer aan zullen moeten aanpassen om de 
patiënten een optimale kwaliteit te kunnen bieden.  
 
Interculturele bemiddelaars* motiveren  
Interculturele bemiddelaars* kunnen gemotiveerd worden door op de resultaten van 
een aantal interessante wetenschappelijke onderzoeken te wijzen.  
Hierbij is het ook belangrijk om d.m.v. een demonstratie goed uit te leggen hoe het 
systeem werkt. Voorbeeldfilmpjes van best practices kunnen hierbij getoond worden.  
Aan deze overtuigingssessie kan eventueel een trainingssessie met rollenspelen 
gekoppeld worden. Het is van belang om deze rollenspelen zo realistisch mogelijk te 
maken. Eventuele problemen, zoals een technisch probleem, beurtwisseling of 
deontologie, die zouden kunnen opduiken mogen zeker niet achterwege gelaten 
worden. De rollenspelen moeten dus goed uitgeschreven worden.  
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De centrale Ondersteuningscel Sociaal tolken en vertalen (COC) heeft veel ervaring 
bij het bedenken en uitwerken van rollenspelen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk 
voor de opleiding en certificering van sociale tolken*. 
 
Bij een trainingssessie kan een eerste filmpje getoond worden en besproken worden, 
waarna er zelf scenario’s gespeeld zullen worden.  
 
Standaarden  
Aanvankelijk heeft men het overwogen om voor VRI andere standaarden op te 
stellen dan voor face to face tolken*. Uiteindelijk heeft men beslist om dit niet te 
doen. Welk medium je ook inzet om te tolken*, het tolken* blijft altijd tolken*. Er gaat 
uiteraard een invloed uit van het gebruikte medium, maar het eigenlijk tolken* blijft 
fundamenteel hetzelfde. Naargelang het medium zullen bepaalde punten m.b.t. 
communicatiemanagement en tolken* bijzondere aandacht verdienen. Maar er is 
zeker geen sprake van een andere deontologie.  
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D. Marjory Bancroft (09/03/2011) 
 

Marjory Bancroft is een expert op het gebied van de ontwikkeling van 
trainingsprogramma’s voor sociale en medische tolken*. Zij haalde een BA en MA in 
Franse linguïstiek en bezit een heel aantal gevorderde taalcertificaten. Ze heeft meer 
dan 20 jaar ervaring op het gebied van taalonderwijs. Verder tolkte* ze in de 
gezondheidssector en leidde een community language bank van een 200-tal tolken* 
en vertalers. Sinds 2000 staat ze aan het hoofd van Cross-Cultural Communications, 
een instelling die instaat voor taaltoegang en sociaal tolken*. Zij is coauteur van The 
Community Interpreter, een 40-uren training voor tweetalige medewerkers.2 

 
VRI en toegankelijkheid van de zorg  
Volgens Marjory verbetert VRI zeker en vast de toegankelijkheid van de zorg voor 
anderstaligen. Aangezien toegankelijkheid met kwaliteit samenhangt, zouden tolken* 
zeker op hun taal- en tolkkennis getest moeten worden. Zeker wanneer tolken* bij 
VRI ingezet worden. VRI is namelijk minder evident dan een face to face situatie.  
Bij het testen dient men zich te baseren op een erkende schaal. Door zelf een eigen 
test met bijhorende schaal te ontwikkelen is het resultaat ervan nauwelijks te 
beoordelen. 
 
Face to face, VRI en telefoon 
De meest ideale situatie is uiteraard face to face. In de gezondheidszorg spelen de 
factoren kost en tijd echter een grote rol, waardoor tolken* via de telefoon erg 
populair geworden is. Tolken* via video is doorgaans beter dan via telefoon, maar 
nog steeds minder goed dan face to face. Het is wel zo dat op afstand tolken* meer 
inspanning van de tolk* vraagt. Bij remote interpreting komen vaker 
communicatieproblemen voor dan bij face to face.  
Feitelijk is het zinloos om ons de vraag te stellen welke van deze 3 methodes nu 
eigenlijk de beste is. De vraag die we ons zouden moeten stellen is eerder: “Zijn de 
tolken*/bemiddelaars competent en hebben ze de nodige ervaring in één van de 3 
methodes?”. Het is namelijk zo, dat tolken* die een ruime ervaring met 
telefoontolken* hebben, extreem goed geworden zijn in wat ze doen. Zo kunnen zij 
via de telefoon subtiele nuances opvangen die iemand anders in een face to face 
situatie nog niet eens zou hebben opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de video 
methode. Ook al is VRI niet zo optimaal als face to face, tolken die dat heel veel 
doen worden daar zo goed in dat ze dat kunnen compenseren.  
 
Organisatie van VRI in de gezondheidssector 
In de States bestaan er vandaag de dag 3 mogelijkheden om VRI in de 
gezondheidssector te organiseren:  
Een eerste mogelijkheid is gebruik maken van language companies. Dit zijn 
commerciële bedrijven die tolken* in alle mogelijke talen aanbieden. Het succes van 
de language companies is begonnen met het tolken* in gebarentaal. Momenteel 
wordt voornamelijk via de telefoon getolkt*, maar tolken* via video in medische 
situaties wint hoe langer hoe meer terrein.  
Een tweede mogelijkheid is het creëren van een ziekenhuisnetwerk. In California (cf. 
Melinda Paras) werd voor het eerst een dergelijk ziekenhuiswerk op poten gezet. 
Men is toen gestart met één ziekenhuis dat uit verschillende campussen bestond. De 
tolken* die aan dat ziekenhuis verbonden waren, werden gedeeld. Na verloop van 
tijd konden ook andere ziekenhuizen, zelfs uit andere staten, tot het netwerk 
toetreden.  

                                                 
2 Biographical Sketch van Marjory Bancroft: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person607.html 

09/03/2011 

http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person607.html
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Een derde en laatste mogelijkheid is samenwerken met een organisatie met een 
VZW-structuur. 
 
Opleidingen voor intercultureel bemiddelaars* 
Tegenwoordig kunnen intercultureel bemiddelaars* en tolken* beter getraind worden. 
10 jaar geleden bestonden er nog geen standaarden en waren er geen duidelijke 
richtlijnen, waardoor de meeste opleidingen ook niet kwalitatief en niet doelgericht 
waren.  
Hierdoor kwam het vroeger voor dat tolken* niet goed wisten wat ze moesten doen 
wanneer er zich effectief een cultureel probleem stelde. Ze begonnen dan bv. advies 
aan de arts en/of patiënt te geven, hoewel dit hun taak uiteraard niet is. De tolk* 
beantwoordde dan vragen van de dokter en de patiënt en ook het probleem van side 
talk conversations stelde zich. De tolk* controleerde de situatie als het ware. Dit kan 
uiteraard niet de bedoeling zijn.  
 
Vandaag de dag zijn de internationale standaarden een grote hulp.  
Marjory stelt dat het tijdens opleidingen belangrijk is om duidelijk aan te geven dat 
het niet aan de tolk* is om de boodschap van de arts te vereenvoudigen of te 
veranderen. Volgens haar is ook het interpreteren van een mogelijk cultureel 
probleem is geen taak van de tolk*. Het is namelijk niet omdat de tolk* denkt dat er 
een cultureel probleem is, dat dit ook effectief het geval is. (Er kunnen regionale 
verschillen zijn, de tolk* en patiënt komen uit een andere sociale klassen, de tolk* 
kan al geruime tijd in een ander land wonen waardoor zijn of haar opvattingen 
veranderd zijn etc.) 
Marjory stelt dat wanneer de tolk* een cultureel probleem ervaart, het zijn taak is om 
dit zowel aan de hulpverlener als aan de patiënt te melden. Het is dan aan de 
hulpverlener om hier met de patiënt over te praten. Het is dus erg  belangrijk om 
tijdens opleidingen zo’n situaties te oefenen en te bespreken. Het nieuwe werkboek 
van Marjory dat in april 2011 zal uitkomen zal hierop focussen.  
 
Eén van de grootste problemen is dat er te weinig geoefend wordt. Ook na de 
tolkenopleiding is het nodig om tolken* te blijven ondersteunen door op regelmatige 
tijdstippen trainingssessies te organiseren.  
We kunnen 3 verschillende soorten rollenspelen gebruiken: 
 - Uitgeschreven rollenspelen: tolken* lezen tijdens het rollenspel het script af. Deze 
vorm van oefening is voornamelijk in het begin van de trainingsperiode erg zinvol.  
- Niet uitgeschreven rollenspelen: het betreft hier een omschrijving van een bepaalde 
medische situatie. De tolken* zal gevraagd worden op basis hiervan te improviseren.  
- Deels uitgeschreven rollenspelen: Deze rollenspelen starten met een script, en 
eindigen op een bepaald tijdstip, meestal wanneer er een bepaalde actie van de tolk* 
verwacht wordt. Vanaf dit moment dienen de tolken* verder te improviseren. Net 
daarom zijn ze zo interessant om door de hele groep te laten spelen. Elk rollenspel 
zal namelijk een volledig andere wending nemen. Na afloop kunnen de resultaten 
besproken worden. 
Uiteraard kunnen ook andere oefeningen dan rollenspelen aan bod komen.   
 
Opleidingen voor hulpverleners 
Ook hulpverleners zouden zeker en vast een opleiding moeten krijgen.  
Uit ervaring is gebleken dat een hele dag opleiding niet zo goed werkt als slechts een 
halve dag. Hulpverleners zijn namelijk erg drukbezette mensen. Hierdoor is het 
effectiever om slechts een halve dag doelgericht te werk te gaan.   
Het is zeker belangrijk om hulpverleners een filmpje van een best practise te tonen. 
Zo kunnen zij zich concreet iets bij VRI voorstellen. Ook een kort rollenspel kan nuttig 
zijn. Het is eveneens belangrijk om de hulpverleners meteen duidelijk te maken dat 
ze zich steeds direct tot de patiënt moeten richten. Het gaat immers om deze patiënt. 
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Standaarden  
Officieel gelden voor remote interpreting geen andere standaarden.  
Het is wel zo dat een aantal auteurs bijkomende standaarden voorstellen. Een 
concreet voorbeeld hiervan is Nataly Kelly. In haar boek “Telephone Interpreting: a 
comprehensing guide to the profession” stelt zij een aantal standaarden m.b.t. 
telefoontolken* voor. Deze zijn dus niet officieel, maar kunnen uiteraard wel 
betekenisvol zijn.  
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E. Melinda Paras (24/03/2011) 
 

Melinda Paras is voorzitter en CEO van Paras and Associates (PAA), een 
organisatie die systemen opzet die de toegang van anderstaligen tot de 
gezondheidszorg verbetert. De organisatie bedacht en beheert het eerste 
operationele video/voice over IP call center (The Health Care Interpreter Network, 
HCIN). Dit netwerk bundelt een aantal publieke ziekenhuizen die hun tolken* delen. 
Zij maken gebruik van een nieuwe en innovatieve call center technologie.  
Melinda Paras is voormalig manager van communicatie, beleid en planning voor het 
Alameda County Medical Center, een onafhankelijk ziekenhuis in Alameda County.3 

 
Basis voor een VRI netwerk  
De twee belangrijkste basiselementen om tolken* via een netwerk te kunnen delen 
zijn de technologische uitrusting en de uitwisseling van de gegevens. Deze twee zijn 
meteen ook de twee moeilijkste hindernissen die genomen moeten worden. De 
andere zaken die nodig zijn, zoals bv. het uitdenken van een beleid, zijn eigenlijk 
veel makkelijker te realiseren 
 
Technologische uitrusting:  
Om tolken* op een geautomatiseerde manier te kunnen delen, is er een bepaalde 
technologische structuur nodig. Een dergelijke structuur bezit de FOD VVVL 
momenteel nog niet. Zoiets moet uiteraard ook kunnen groeien.  
Toen Melinda haar eerste project opstartte, is zij op exact dezelfde wijze van start 
gegaan als wij nu doen. In een eerste fase werkte zij met een aparte computer en 
een webcam, in een tweede fase schakelde ze over naar een ander toestel waarbij 
de camera in het toestel geïntegreerd werd. In een derde en laatste fase werd ervoor 
gekozen om met video call centers te gaan werken. Het voordeel hiervan is dat niet 
alle gesprekken meer ingepland hoeven te worden. Een hulpverlener kan nu een 
tolk* aanvragen door eenvoudigweg op een knop te drukken. De tolk* die de 
gewenste taal spreekt verschijnt dan onmiddellijk op het scherm. Door op te knop te 
drukken, wordt een speciale zoekactie gestart. Er wordt onmiddellijk gezocht of er 
binnen het netwerk een tolk* die de desbetreffende taal spreekt via VRI beschikbaar 
is. Eerst wordt er in het eigen ziekenhuis gezocht, vervolgens wordt een beschikbare 
tolk* in het netwerk opgespoord. Wanneer er niemand via VRI beschikbaar is, dan 
wordt er automatisch beroep gedaan op een telefoontolk*. Om dit te kunnen 
realiseren is er uiteraard een bepaalde software nodig. PAA werkt met een Cisco 
platform. Aangezien wij momenteel met Movi2 van Tandberg werken, is het niet 
mogelijk om met een dergelijk platform van Cisco te werken. In de nabije toekomst 
zal dit echter wel mogelijk zijn. Tandberg werd namelijk recentelijk door Cisco 
overgenomen.  
Ook in onze situatie lijkt het het interessantste om over een automatisch netwerk te 
beschikken. Wanneer er op een bepaald moment geen intercultureel bemiddelaar* 
via VRI ter beschikking zou zijn, dan kan eventueel de link naar Babel of SeTIS* 
gemaakt worden om op een telefoontolk* terug te vallen. 
PAA heeft inmiddels 4 verschillende netwerken in de Verenigde Staten 
geïmplementeerd.  
 
Het uitwisselen van gegevens over de tolkinterventie tussen de participerende 
ziekenhuizen 
Een tweede basispunt is het optimaal beheersen en delen van data.  
Tolken* zijn meestal aan een bepaald ziekenhuis verbonden. Wanneer men de 
tolken* van verschillende ziekenhuizen in een netwerk gaat delen, moet er natuurlijk 

                                                 
3 Biographical Sketch van Melinda Paras: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person112.html 

24/03/2011 

http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person112.html
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een rekening worden gemaakt. Maandelijkse eindafrekeningen worden best door een 
centrale overheidsinstantie bijgehouden en geregeld.  
Elk ziekenhuis krijgt op het einde van elke maand zijn eigen eindafrekening. Hierin 
worden 3 zaken weergegeven. Allereerst is er een rubriek die samenvat hoeveel 
tolksessies het ziekenhuis aan zijn eigen ziekenhuis leverde. Hiervoor worden 
uiteraard geen kosten aangerekend. Verder geeft de eindafrekening een overzicht 
van de tolksessies die aan andere ziekenhuizen van het netwerk geleverd werden. 
Hiervoor krijgt het ziekenhuis een vergoeding. Ten slotte wordt ook weergegeven 
hoeveel tolksessies het ziekenhuis van andere ziekenhuizen van het netwerk 
ontving. Hiervoor betaalt het ziekenhuis een vergoeding. Elk hospitaal betaalt 
eveneens kosten voor lidmaatschap.  
Vandaag de dag bestaan er genoeg technologische toepassingen, bv. Cisco, 
waardoor deze afrekeningen automatisch worden opgesteld. Dit is eveneens de 
meest veilige, betrouwbare en snelle manier.  
Voor elke tolkoproep worden bovendien ook alle details weergegeven: datum, duur, 
welke taal, etc. 
 
Een dergelijk systeem met eindafrekeningen die door een centrale entiteit beheerd 
wordt, is essentieel. Binnen een netwerk zijn er namelijk steeds ziekenhuizen die 
voldoende ressources hebben en ziekenhuizen die op ressources beroep willen 
doen. De ziekenhuizen die ressources ter beschikking van andere ziekenhuizen 
stellen willen dat ook niet zomaar doen. Ze willen er graag iets voor in de plaats 
zodat het voor beide partijen een win-win situatie is.  
 
De positie van de tolken*  
Tolken* zijn meestal aan een bepaald ziekenhuis verbonden. Het kan ook 
voorkomen dat de tolken* direct van de centrale entiteit afhangen. De centrale entiteit 
zorgt dan voor de verspreiding in de ziekenhuizen. Deze tweede werkwijze is de 
meest optimale. Tolken* worden dan zo efficiënt mogelijk ingezet.  
Een nog efficiëntere oplossing is het vormen van call centers. Deze kunnen in een 
bepaald ziekenhuis of op een bepaalde centrale plaats gelokaliseerd zijn. Dankzij 
een call center hoeven niet alle interventies op voorhand ingepland te worden. 
Hulpverleners bellen rechtstreeks op wanneer zij een tolk* nodig hebben.  
Freelancers* worden bij VRI eigenlijk niet ingezet. Zij kunnen wel in face to face 
situaties ingezet worden.  
Thuiswerk van de tolken* moedigt Melinda niet aan. Wanneer de tolken* van thuis uit 
werken, maken zij gebruik van het publieke Internet en niet van een beveiligd 
netwerk waar in de ziekenhuizen mee gewerkt wordt. Dit betekent dat bij thuiswerk 
de privacy van de patiënten niet gewaarborgd kan worden.  
Bovendien biedt een gemiddelde Internetverbinding geen optimale beeld- en 
geluidskwaliteit. Dit is wel het geval wanneer men in een callcenter of ziekenhuis 
werkt waar de veiligheid van de Internetverbinding kwalitatief en veilig is.  
 
Tolken* zijn meestal erg enthousiast over VRI. Voordat zij met dit systeem werkten, 
waren ze vaak grijze muizen binnen hun ziekenhuis. Door VRI werd hun functie als 
het ware opgewaardeerd. D.m.v. VRI komen ze in contact met beroemde 
universitaire ziekenhuizen waar ze een beroep op hen doen. Hierdoor zijn ze meestal 
erg gemotiveerd.  
 
Opleidingen voor tolken* en hulpverleners 
Melinda raadt aan om hulpverleners via het train the trainer model op te leiden. Een 
beperkt aantal hulpverleners wordt ter plaatse opgeleid. Zij leiden hun collega’s dan 
op. Gezien werknemers binnen ziekenhuizen vaak komen en gaan, is het niet erg 
zinvol om meteen iedereen te gaan opleiden.  



  

  18 

Een aantal hulpverleners krijgt dus een bondige eenmalige opleidingssessie. Vaak 
duurt die slechts 10 minuten. Hulpverleners zijn namelijk erg drukbezette mensen. 
Hierdoor werkt een korte opleiding van 10 minuten vaak beter dan een opleiding van 
een hele dag. Tijdens deze opleiding wordt er een filmpje 
(http://www.hcin.org/Resources/TrainingDVDforClinicalStaff/tabid/168/Default.aspx) 
getoond om de hulpverleners te laten zien hoe het werkt. Daarna volgt een korte 
praktijkoefening: een wagentje met een groot touchscreen wordt in de zaal gebracht. 
Op het touchscreen staan alle mogelijke talen waarin een tolk* beschikbaar is. Met 
slechts één klik op de knop van de gekozen taal verschijnt er meteen een tolk* op het 
scherm. Hierdoor wordt het gebruiksgemak van VRI aangetoond. Het is ook 
belangrijk om te benadrukken dat de hulpverlener met deze ene klik op de knop 
meteen een gekwalificeerde tolk* op het scherm krijgt. Het is de bedoeling dat de 
hulpverlener na deze sessies er van overtuigd is dat het gemakkelijker is om met dit 
VRI systeem te werken dan beroep te doen op bijvoorbeeld een familielid van de 
patiënt.  
 
Ook tolken* hebben nood aan specifieke opleidingen. Een eerste sessie wordt 
steeds in het ziekenhuis of call center gehouden. Daarna worden de opleidingen via 
video gehouden. Eén opleider staat dan in verbinding met een tiental tolken*. Elke 2 
maanden wordt een dergelijke opleiding georganiseerd.  
Melinda is ervan overtuigd dat een blijvende ondersteuning van de tolken* van groot 
belang is. Tolken* krijgen vaak met moeilijke situaties te maken. Het is belangrijk om 
hen de kans te geven om hierover te discussiëren en te reflecteren. Bovendien 
werken opleidingen vaak motiverend: tolken* worden niet altijd naar waarde geschat, 
waardoor het voor hen motiverend is om als deel van een team een opleiding te 
kunnen volgen.  
Wanneer het mogelijk is, is het goed om blijvend opleiding te voorzien. Misschien 
bestaat de mogelijkheid om de opleiding na verloop van tijd via videoconferentie te 
doen. Zo kan er veel op tijd en reiskosten bespaard worden.  
  
VRI voor doven  
In de Verenigde Staten heeft men positieve ervaringen met het gebruik van VRI voor 
doven. Aanvankelijk waren patiënten erg bezorgd over de beeldkwaliteit, maar 
uiteindelijk is de kwaliteit meer dan goed genoeg.  
 
Toekomst 
Inmiddels staat de technologie ook niet stil. Over een paar maanden komen er 
tabletcomputers uit waar alle nodige software, camera en micro ingebouwd zitten. 
Deze zullen kwalitatief nog beter zijn dan het materiaal waar nu mee gewerkt wordt. 
Bovendien zorgt het touchscreen voor een nog gemakkelijkere bediening door de 
hulpverlener.  
 
Hulp bij het project  
Wanneer we de technologie van Cisco zouden willen testen, dan kan Melinda voor 
een demonstratie zorgen. Een firewall zal dan opgestuurd worden waardoor we op 
het netwerk kunnen aanloggen.  
 
Technische standaarden  
De standaard die je wat betreft beeld zou moeten bereiken is 30 fps (frames per 
second). Dit is de snelheid van de video op het beeldscherm. Waarden van 28 of 29 
fps zijn ook nog acceptabel. Alles wat onder die 28 ligt is echter inacceptabel. 
Vertragingen van het beeld zijn dan onvermijdelijk waardoor communicatie d.m.v. 
gebarentaal onmogelijk wordt. Bovendien wordt de synchronisatie zo slecht dat 
hulpverleners en patiënten de kwaliteit als ontoereikend zouden beoordelen.  

http://www.hcin.org/Resources/TrainingDVDforClinicalStaff/tabid/168/Default.aspx
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Om de 30 fps te halen, moet je over een kwalitatieve codec* beschikken. De meeste 
fabrikanten die materiaal inzake videoconferencing aanbieden, bieden software en 
hardware aan die aan deze kwaliteit voldoen. Tandberg en Polycom zijn daar goede 
voorbeelden van.  
Wanneer je echter via het publieke Internet werkt, zou het kunnen dat je deze 
kwaliteit toch niet haalt. Daarom is het beter om over een beveiligd netwerk (Internet) 
te werken.  
 
Wat betreft de geluidskwaliteit is het noodzakelijk om over een full duplex* verbinding 
te beschikken. Kwaliteitsvolle videotoestellen hebben normaalgezien standaard een 
full duplex* verbinding. 
 
Ten slotte bestaan er ook technische standaarden voor systemen die oproepen 
automatisch naar de juiste persoon doorverwijzen. Bv. wanneer oproepen per 
taalgroep worden doorverwezen en wanneer data automatisch in een eindafrekening 
verzameld worden. Een dergelijk programma bestaat uit contact center software in 
combinatie met PBX software. Cisco is de enige leverancier van volledig 
geautomatiseerde video call center software. Aangezien Tandberg (Movi) door Cisco 
werd overgenomen zal deze software in de nabije toekomst wellicht ook voor hen 
beschikbaar zijn. De aankoopprijs van alle soft- en hardware om een 
geautomatiseerd video call center op te starten bedraagt tussen de $75,000 en 
$100,000. De jaarlijkse beheerskosten komen op $150,000 neer. Melinda haar 
ervaring heeft geleerd dat dit de enige manier is om op lange termijn een video 
interpreter call center op nationaal niveau te realiseren.  
 
 
Bijlage 1: voorbeeld van een maandelijkse afrekening 
 

G:\DG1\Psy\PSY 
IntCult\Shana\Artikels & boeken\Paras\RCMC_09_06_HCIN_Statement 2.pdf

 
 
Bijlage 2: Ontstaan van netwerken (Paras)  
 

G:\DG1\Psy\PSY 
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Bijlage 3: “Rules of Participation of the Health Care Interpreter Network” 
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  20 

F. Eliana Lobo (11/05/2011) 
 

Eliana Lobo werkt sinds januari 2008 voor het Harborview Trauma Center, teaching 
hospital for University of Washington. Zij is er hoofd van de tolkenafdeling. Een 
vijftigtal mensen zijn er in deze dienst tewerkgesteld. Eliana Lobo is een 
gecertificeerde tolk* in Portugees en Spaans en heeft ook de nodige bagage in het 
Frans en het Italiaans. Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring als drietalige tolk* en 
vertaler, heeft ervaring in zowel gerechts- als medisch tolken* en leidde verschillende 
onderzoeken. Haar specialiteiten zijn simultaan tolken*, video remote interpreting en 
interculturele communicatie.  
 
Tolken* in het Harborview Trauma Center 
In deze dienst werken ook 32 tolken* die dagelijks fysiek aanwezig zijn. Deze 32 
personen dekken in totaal 24 talen. Gezien er in dit Trauma Center patiënten van 
over de hele wereld opgenomen worden, is er vraag naar meer dan 80 verschillende 
talen. Om deze vraag te kunnen dekken heeft het ziekenhuis contracten met 
verschillende language agencies die d.m.v. telefoontolken* en videotolken* tussen 
komen. Voor de 2 meest gevraagde taalgroepen, namelijk Spaans en Somalisch, 
bieden de interne tolken* ook bijstand d.m.v. video- en telefoontolken*. Binnenkort 
zullen hier nog 2 nieuwe talen bijkomen, namelijk Vietnamees en Amharic. Interne 
tolken* zijn dagelijks van 8u30 tot 16u30 beschikbaar, zij werken steeds in 2 shiften.  
 
Situaties waarin VRI aangewend kan worden  
VRI en telefoontolken* wordt voornamelijk in eenvoudige en routinematige situaties 
gebruikt: het wijzigen van een afspraak, aanpassen van medicatie, wekelijkse 
controle, opvolging, hulp bij financiële kwesties etc. Voor dit soort gesprekken is het 
niet noodzakelijk dat de tolk* fysiek in de kamer aanwezig is.  
Het voordeel is dat VRI of telefoontolken* de productiviteit sterk verhoogt: er is geen 
wachttijd bij de arts, niet wachten op de lift, geen verplaatsing naar de andere kant 
van de campus en terug,… De productiviteit is hierdoor maar liefst verdrievoudigd.  
 
Opleiding en training van de tolken* 
De tolkenafdeling ontwikkelt zelf haar opleidingen en cursussen.  
Ook een algemene handleiding met tips and tricks werd gerealiseerd:  
 

G:\DG1\Psy\PSY 
IntCult\Project VRI\Artikels & boeken\Lobo\VRI Retraining.doc

 
 
Na een eerste opleidingsperiode vinden er maandelijks opvolgsessies plaats om de 
tolken* blijvend te kunnen ondersteunen. Niet alleen oefeningen m.b.t. de 
tolkenmaterie, maar ook oefeningen in het kader van zelfzorg en het omgaan met 
stress. Dit om te vermijden dat de tolken* na verloop van tijd opgebrand geraken.  
Hulpverleners worden niet systematisch getraind, maar krijgen wel alle nodige 
informatie wanneer zij voor de eerste keer deelnemen aan een tolksessie via video of 
de telefoon. Eliana neemt ook zelf contact op met de hulpverlener in kwestie en komt 
de eerste keer ook mee ter plaatse. Eliana raadt aan om na te gaan of er bepaalde 
hulpverleners graag nieuwe dingen uitproberen, interesse hebben voor allerlei 
soorten gadgets of tools. Het is meer dan interessant om je pijlen als het ware op 
hen te richten. Om hen mee aan boord van het project te krijgen, is weinig 
overtuigingskracht nodig en wanneer de tool effectief blijkt te werken worden zij de 
eerste fans. Deze methode is volgens Eliana interessanter dan klassieke trainingen 
te organiseren. Hulpverleners zijn drukbezette personen, zeker in een trauma center, 
die je nooit allemaal zal kunnen bereikefn.  
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Bovendien kunnen ook erg ludieke marketingacties succes opleveren. Zo 
organiseerde Eliana ooit een “Meet and greet the interpreters” sessie in de cafetaria 
van het ziekenhuis. Hier werd dan een gratis loterij aan gekoppeld. Elke hulpverlener 
die langskwam kreeg een loterijnummer waarmee hij of zij een prijs kon winnen. Het 
enige wat ze daarvoor moesten doen was een fragment bekijken met informatie over 
de videotool. Tegelijkertijd konden ze dan op het project intekenen.  
 
Weerstand 
De afdeling die het meeste weerstand biedt is de dienst spoedgevallen. Men 
probeert deze weerstand weg te werken door te benadrukken dat de tolken* via de 
telefoon of video de ideale oplossing kunnen zijn voor dringende problemen. 
Wanneer ze niet voor de video of de telefoon kiezen, kunnen ze niet anders dan 
wachten tot een externe tolk* ter plaatse komt.  
 
Standaarden 
Eliana vermoedt niet dat er andere standaarden voor VRI gelden dan voor face to 
face. Zij neemt deze vraag alleszins mee naar een conferentie m.b.t. het thema.  
Binnen het Harborview Trauma Center wordt wel voortdurend aan de eigen 
standaarden m.b.t. het gebruik van VRI gesleuteld. Zo bestaan er bepaalde regels 
om het gepaste communicatiemiddel te kiezen. Bv. slecht nieuws wordt niet over de 
telefoon of via VRI gebracht.  
 
Klachten 
In het Harborview Trauma Center bevindt zich in elk gebouw een Patient Relations 
Office. Hier kunnen patiënten met hun problemen en klachten terecht. Ook 
bedenkingen m.b.t. de kwaliteit van de tolken* komen hier terecht. Wanneer een 
dergelijke klacht geuit wordt, dan wordt er een onderzoek opgestart. Hiervoor wordt 
samengewerkt met een externe en dus onafhankelijke tolk*. Alle betrokken partijen 
(hulpverlener, verpleger, patiënt, familie en vrienden van de patiënt, …) worden door 
deze persoon geïnterviewd om een duidelijker beeld van de situatie te krijgen. Na 
afloop hiervan wordt er een verslag opgesteld dat de betrokken partijen dan 
ondertekenen. Deze werkwijze biedt uiteraard niet altijd een garantie op een 
succesvolle afloop. Vaak is het zo dat het al helpt dat de patiënten hun verhaal 
ergens kwijt kunnen en zich gehoord voelen. In de toekomst kan het ziekenhuis ook 
rekening houden met de verzamelde opmerkingen.  
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G. Jan Cambridge (12/05/2011) 
 
Jan Cambridge tolkt* sinds 1984 voor Merseyside en Cheshire Police. Afgezien 
hiervan tolkt* zij ook in de gezondheidssector, commerciële sector en de publieke 
sector. Sinds 1992 traint zij ook tolken* en geeft zij interculturele 
communicatietrainingen. Momenteel werkt zij aan een doctoraat m.b.t. tolken* in de 
medische wereld.4 
 
Ervaring met VRI 
Jan kwam voor het eerst in aanraking met VRI bij het tolken* voor de rechtbank. In 
deze situatie is de tolk* in de gevangenis aanwezig en tolkt* voor de rechtbank. Er is 
dus interactie tussen de gevangenis en de rechtbank door middel van een 
projectiescherm. Jan zelf ervaart VRI in een dergelijke situatie als belemmerend. Het 
scherm is eigenlijk te klein om genoeg duidelijkheid te verschaffen. Bovendien is het 
haar niet altijd duidelijk of men haar aan de andere kant enkel kan horen of ook kan 
zien.  
 
Medische context 
Jan heeft zelf geen ervaring met VRI in een medische context, maar heeft toch 
enkele kritische bedenkingen. Op zich is het een goede zaak dat er dankzij VRI 
visueel contact mogelijk is. Maar wanneer enkel het gezicht zichtbaar is, dan mis je 
heel wat lichaamstaal*. Bv. wanneer een persoon zenuwachtig is dan blijkt dit vaak 
uit kleine tics zoals het tikken met de voet, bewegingen met de handen etc. 
Bovendien brengt consecutief tolken* steeds een groot nadeel met zich mee. 
Wanneer de patiënt antwoordt op een vraag, dan krijgt de hulpverlener reeds visuele 
input d.m.v. de lichaamstaal*. Pas enkele minuten hierna krijgt hij of zij te horen wat 
de patiënt vertelde. Hierdoor stemt de eerder verkregen visuele input niet meer 
overeen met de boodschap van de patiënt. Jan stelt zich de vraag of simultaan 
tolken* niet meer aangewezen is.  
 
Oogcontact en visuele input 
Vaak wordt gedacht dat oogcontact met de patiënt voor een tolk* het belangrijkste is. 
In haar doctoraatsonderzoek ontdekte Jan dat dit eigenlijk niet het geval is. 
Oogcontact hangt voornamelijk samen met emotionele betrokkenheid. Jan merkt op 
dat een tolk* veel informatie kan afleiden uit de bewegingen van de lippen, kaken, 
neus en kin. Hierdoor weet de tolk* namelijk een paar seconden op voorhand welke 
klanken er geproduceerd zullen worden.  

 
Voordelen voor de tolken* 
Jan is er van overtuigd dat werken d.m.v. VRI het werk van tolken* veel 
comfortabeler zal maken. Tolken* kunnen eventueel van thuis uit werken, of zich op 
een centrale plaats verzamelen. Er wordt minder tijd en budget verspild door reizen, 
wachten etc. Op deze manier kunnen ook meer patiënten binnen dezelfde tijdspanne 
geholpen worden. Bovendien lijkt het een goed idee om een netwerk tussen de 
tolken* op te richten. Zij kunnen met elkaar over de materie in discussie gaan en ook 
de organisatie van webinars lijkt zinvol.  

 
Bescherming van de tolk 
Belangrijk is dat elke tolk* niet alleen het juiste diploma heeft maar ook over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou moeten beschikken.  
In de Verenigde Staten zijn er vaak klachtenpunten in de ziekenhuizen aanwezig, 
maar in het Verenigd Koninkrijk is dit eigenlijk niet het geval. Bovendien is het 

                                                 
4 Biographical Sketch van Jan Cambridge:  http://www.spanish-interpreter.com/ABOUT-JAN.htm 

12/05/2011 
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denkbaar dat een patiënt die de taal niet spreekt niet eens zal weten waar hij of zij 
met een klacht terecht kan.  
Een andere mogelijke oplossing is het systematisch opnemen van de interventies en 
deze opnames dan vertrouwelijk bewaren. Theoretisch lijkt dit een goed idee, 
praktisch is het natuurlijk een andere zaak.  
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H. Nataly Kelly (20/07/2011) 
 
Nataly Kelly is Hoofd Onderzoek bij Common Sense Advisory, een onafhankelijk 
marktonderzoeksbureau dat zich voornamelijk met taalbijstand en de bijhorende 
technologie bezig houdt. Nataly is consultant en tolk*, en heeft zich voornamelijk in 
taalbijstand op afstand, zoals telefoontolken* en VRI, gespecialiseerd. Zij schreef 
verscheidene gerenommeerde boeken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld: “Telephone 
Interpreting: A Comprehensive Guide to the Profession”.  Bovendien werkte ze voor 
enkele van de bekendste tolk- en vertaalbureaus in de wereld.5  
 
Voor- en nadelen van VRI 
In de Verenigde Staten wordt VRI voornamelijk voor de communicatie in gebarentaal 
gebruikt en in mindere mate voor gesproken taal. Vooral in de gezondheidszorg 
maakt men gebruik van deze tool. Op dit moment is VRI nog kleinschaliger dan 
telefoontolken*. Dat is wellicht te wijten aan de noodzakelijke basisinvestering in 
uitrusting en technologie waar een stevig prijskaartje aan vast hangt.  
  
VRI heeft een aantal interessante voordelen te bieden. Dankzij het inzetten van een 
videotool krijg je extra informatie, namelijk de visuele dimensie van taal. Veel 
mensen maken de fout te stellen dat men bij het gebruik van de videotool non-
verbale informatie krijgt. Non-verbaal is echter geen synoniem voor visueel. Non-
verbaal is namelijk veel meer dan dat: intonatie, toonhoogte etc. Wanneer de 
audiokwaliteit van de videotool evenwaardig is aan de goede kwaliteit van een 
telefoonverbinding, dan biedt dit uiteraard een enorm voordeel. Vaak is dit echter niet 
het geval, waardoor het dan beter lijkt om te tolken* via een kwalitatieve 
telefoonverbinding dan via een videotool waarvan de geluidskwaliteit ondermaats is. 
De deeltjes non-verbale informatie gaan namelijk verloren bij een ondermaatse 
geluidskwaliteit.  
Een nadeel aan VRI is dat het niet in elk soort situatie gebruikt kan worden. Situaties 
waarbij sprake is van een moeilijke thematiek, bv. seksuele problemen, komen niet in 
aanmerking. Bovendien verkiezen patiënten vaak een telefoontolk* boven een 
videotolk* of een face to face tolk* omdat ze zich daar veiliger en anoniemer bij 
voelen.  
Een ander nadeel is dat er in bepaalde culturen nogal wat stereotiepen gelden die bij 
het gebruik van de videotool naar boven komen. Een concreet voorbeeld hiervan is 
een Afrikaanse man die als tolk* Spaans een interventie via de videotool doet. In een 
dergelijke situatie kan dit bij een Zuid-Amerikaanse patiënt protest uitlokken. De 
patiënt zal zich dan met moeite met deze kunnen identificeren omdat hij blijkbaar niet 
dezelfde culturele achtergrond heeft. Bij telefoontolken* is dit probleem onbestaande.  
Een derde belangrijk aandachtspunt bij VRI is de creatie van grote netwerken. Louter 
technisch is dit niet altijd eenvoudig. Bovendoen verschillen de basistalen in Europa 
sterk van regio tot regio. Dit kan het moeilijk maken om de tolken* in eenzelfde 
netwerk te gaan delen.  
Nataly benadrukt dat zij een neutrale positie inneemt t.o.v. de verschillende 
methodes. Zij deed voornamelijk onderzoek naar telefoontolken*, maar dat wil niet 
zeggen dat zij een voorkeur voor deze methode heeft.  
 
Waarom VRI het telefoontolken* niet heeft vervangen 
Een eerste belangrijke reden is dat telefoons vandaag de dag nog steeds gebruikt 
worden. Verder kan je stellen dat alles wat je in person of via een videotool kan 
doen, ook via de telefoon mogelijk is. Bovendien is de audiokwaliteit via de telefoon 

                                                 
5 Biografische gegevens van op de persoonlijke website van Nataly Kelly: http://www.natalykelly.com/ 
20/07/2011 
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optimaal. VRI biedt heel wat bijkomende voordelen, maar het is niet eenvoudig om 
kwalitatieve verbindingen tussen de sites te realiseren.  
In de toekomst zullen we misschien naar een systeem van “audiotolken” evolueren: 
eenzelfde systeem voor zowel video- als telefoontolken*. Je kan dan als het ware 
kiezen om gebruik te maken van de optie beeld of niet.  
 
Organisatie van VRI 
Er zijn verschillende manieren om je tolken* te organiseren.  
Een eerste mogelijkheid is om je tolken* in een call center samen te brengen. Het 
voordeel hiervan is dat je een grotere controle over de technologie en een grotere 
flexibiliteit hebt. Nadeel is wel dat je de mogelijkheid verliest om ook face to face te 
gaan tolken*.  
Een tweede mogelijkheid is om de tolken* die de minder voorkomende talen 
vertegenwoordigen vanuit een call center of van thuis uit te laten werken en de 
tolken* die de vaak voorkomende talen vertegenwoordigen in het ziekenhuis zelf te 
laten werken. Zo kan deze laatste groep ook nog in person interventies doen.  
Een derde mogelijkheid is om enkel de tolken* die de vaak voorkomende talen 
vertegenwoordigen in het ziekenhuis te laten werken zodat zij ook in person kunnen 
tussen komen. Voor alle andere talen kan dan met telefoontolken* gewerkt worden.  
 
Training m.b.t. VRI  
De meeste trainingen waar Nataly mee in contact kwam, legden voornamelijk de 
nadruk op de technologische aspecten van het videotolken*. Bv. hoe het programma 
opstarten, hoe in de camera kijken etc.  
In principe blijft tolken* altijd tolken*, via welk medium dit ook gebeurt. In dit geval 
kan het wel handig zijn om stil te staan bij extra tips om het tolken* te 
vergemakkelijken, bv. hoe kan ik snel en efficiënt woordenlijsten maken, welke 
kleuren komen het best over op het scherm, …  
De beste training blijft uiteraard steeds simulatie.   
Nataly is ervan overtuigd dat training op regelmatige basis nodig is.  
Een mentor of een senior interpreter kan de de tolken* daarbij bijstaan en 
ondersteunen. Hij of zij kan de vragen vanuit de groep verzamelen en hier antwoord 
op geven. Een mentor of senior interpreter kan ook best een training manual 
uitgeven met aandacht voor effects en standards.  
Regelmatige bijeenkomsten waar tolken* hun ervaringen en problemen met elkaar 
kunnen uitwisselen lijkt een zinvol initiatief. Tijdens de werkuren is hier vaak geen tijd 
voor. 
Nataly geeft sinds juni 2011 een maandelijkse newsletter voor tolken* uit. Dit kan 
eveneens een motiverend medium zijn.  
 
Bescherming van tolken* 
In de Verenigde Staten hebben tolken*, net zoals artsen en hulpverleners, een 
verzekering om zich te beschermen tegen mogelijke aanklachten.  
 
Hoe VRI promoten 
In de Verenigde Staten dienen hulpverleners zich voortdurend bij te scholen. Daarom 
kan het interessant zijn om een partner te zoeken die deze vervolgopleidingen 
aanbiedt. Er kan dan een programma gecreëerd worden waardoor artsen en 
verplegers met tolken* leren werken. Dit kan eventueel via een Webinar.   
 
Een andere mogelijkheid is om een associatie aan te gaan met een bepaalde 
universiteit of medische school en daar een vak of een presentatie te voorzien m.b.t. 
het onderwerp. Afgestudeerden die in het beroepsleven stappen zullen zich de 
mogelijkheden van VRI herinneren en zich afvragen waarom niet elk ziekenhuis deze 
mogelijkheden aanbiedt. Vooral de focus op de laatstejaars leggen, lijkt zinvol.  
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2.3 Detail van de enquêtes 

A. Cynthia E. Roat (16/03/2011) 
 
Cynthia E. Roat is Master in de Volksgezondheid (University of Washington) en heeft 
maar liefst 16 jaar ervaring als tolk*, opleider en consultant in het domein van 
taalbijstand. Bovendien schreef zij verscheidene opleidingsboeken voor tolken*. Zij 
was consultant voor meerdere netwerken in de gezondheidszorg zoals The 
University of New Mexico Hospital in Albuquerque, Aurora Health Care in Wisconsin, 
Northern Navajo Medical Center in Shiprock Arizona, Puget Sound Neighborhood 
Health Centers, en West Seattle Psychiatric Hospital.6 
 
Welke effecten op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg werden 
vastgesteld bij gebruik van video remote interpreting? 
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een heleboel factoren.  

1. Het hangt af van het gangbare systeem dat door VRI vervangen wordt. 
Als er nog geen enkel systeem dat taalbijstand voorziet bestaat, en je 
implementeert VRI dan zal de kwaliteit en toegankelijkheid uiteraard 
verbeteren. Als er een prima systeem van face to face tolken* bestaat met 
goed opgeleide tolken*, en je vervangt dit systeem door VRI met minder 
goed opgeleide tolken* en een ontoereikend aantal lokalen waar tolken* 
rustig kunnen werken, dan zullen zowel kwaliteit als toegankelijkheid er op 
achteruit gaan. 

2. Het hangt er van af van hoeveel lokalen er beschikbaar zijn waar tolken* 
kunnen werken en van de hoeveelheid beschikbare apparatuur.  

3. Het hangt er van af in welke mate hulpverleners worden opgeleid, en in 
welke mate zij het system gebruiken. Uiteraard is ook de aanvaarding van 
dit systeem bij alle soorten hulpverleners van belang. De ervaring leert dat 
het belangrijk is om de verplegers aan boord van het VRI project te 
krijgen. In de praktijk zijn zij het die de apparatuur zullen moeten 
opstarten wanneer de arts het wil gebruiken.  

4. Minder goede tolken* blijven minder goede tolken*, om het even welk 
systeem er gebruikt wordt. Zelfs goede tolken* moeten opgeleid worden 
om dit nieuwe medium op een effectieve manier te kunnen gebruiken.  

 
Hoe wordt video remote interpreting beoordeeld door hulpverlener,  
tolken*/bemiddelaars en patiënten in vergelijking met face to face tolken* en 
telefoontolken* ervaren? Welk systeem wordt door de verschillende partijen 
verkozen? 
Verschillende studies in de Verenigde Staten hebben bewezen dat de voorkeur van 
hulpverleners, patiënten en tolken* naar face to face tolken* uitgaat. De tweede 
keuze is videotolken*, de derde keuze telefoontolken*. Ongepubliceerde data van de 
University of California over het Davis Medical Center suggereert dat aanvaarding 
van video remote interpreting afhankelijk is van de leeftijd (oudere patiënten stonden 
minder open voor VRI dan jongere), etnische achtergrond (patiënten afkomstig uit 
landen met autoritaire regimes hadden minder vertrouwen in VRI) en de attitude van 
de face to face tolken*. 
 
Wat zijn de voor- en nadelen van VRI?  
VRI heeft alle voordelen van elk tolksysteem op afstand, gecombineerd met het 
voordeel van visuele input voor alle participerende partijen. Deze visuele input is niet 

                                                 
6 Biographical Sketch van Cynthia Roat: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person23.html 

16/03/2011 

http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person23.html
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aanwezig bij telefoontolken*. VRI laat tolken* toe veel productiever te zijn, lange 
wachttijden te vermijden, makkelijker de grenzen van hun rol te respecteren (wat in 
de Verenigde Staten soms een probleem vormt), en steeds nog accurate en 
effectieve taalbijstand te bieden. 
 
De nadelen omvatten de kostprijs, het gebruiksgemak, de nood aan de gepaste 
bandbreedte (zeker voor gebarentaal) en andere technische problemen. Een nadeel 
dat nog niet bestudeerd of gedocumenteerd werd, maar waarover ik me bekommer, 
is de graad van de aanvullende diensten die vertalers voorzien, maar die geen 
sporen nalaten, verloren gaan. Tolken* zorgen er bijvoorbeeld voor dat patiënten met 
LEP* zich beter op hun gemak voelen. Ze maken hen wegwijs in het systeem van de 
gezondheidszorg, ze zorgen voor een familiale sfeer die ervoor kan zorgen dat 
patiënten effectief naar de afspraak komen. Wat zal er verloren gaan als de meeste 
vertalingen op afstand zullen gebeuren? 
 
Uiteindelijk, niet voor alle afspraken kan men afstandstolken inzetten. Ik heb van een 
aantal ziekenhuizen - die zowel face to face tolken*, telefoontolken* als VRI inzetten - 
een aantal protocollen verzameld die verduidelijken welk medium in welke situatie 
aangewend kan worden:  

  
Hoe kan dit systeem in de gezondheidszorg georganiseerd worden. Wat zijn de 
voor- en nadelen van elke methode? (Werken met een groep tolken* die vanuit 
een centrale locatie ingezet worden? Werken met free-lancers die van thuis uit 
werken? Mensen die in een ziekenhuis werken en halftijds tolken*?...)  
Tot dusver heb ik drie mogelijkheden gezien. De eerste mogelijkheid is om een groep 
van tolken* in een call center in het ziekenhuis te laten werken. Deze tolken* doen 
dan face to face interventies, telefoontolken* en videotolken*. Afhankelijk van de 
situatie kiezen ze de meest geschikte methode.  
 
Een mogelijkheid is dat ziekenhuizen hun tolken* delen. Deze tolken* bevinden zich 
dan in call centers in elk deelnemend ziekenhuis. Het is duidelijk dat een tolk* van 
het ene ziekenhuis zich normaalgezien niet naar een ander ziekenhuis kan 
verplaatsen. Door VRI te gebruiken kan deze nood opgevuld worden die anders niet 
mogelijk was geweest.  
 
Er bestaan ook verkopers van taalbijstand die grote call centers beheren waar 
voltijdse tolken* (VRI) voor een bepaalde prijs per minuut tolken*.  
 
Welke opleiding hebben hulpverleners en tolken* nodig om met deze methode 
te kunnen werken? Welke vaardigheden? Welke opleidingsvormen zijn 
geschikt?  
Tolken* moeten leren “in beeld” te zijn. Zij moeten leren hoe in de camera te kijken in 
plaat van naar het beeldscherm. Verder moeten ze leren om discreet nota te nemen, 
om indien nodig de gepaste protocollen te gebruiken, om de technologie te 
beheersen en om een goede dienstverlening aan de klant aan te bieden.  
 
Hulpverleners moeten leren hoe ze de technologie moeten gebruiken, om tegen de 
patiënt te praten en niet tegen het videoscherm, om de camerapositie te veranderen 
als iemand niet meer goed in beeld is, om voor de camera te laten zien wat ze aan 
de patiënt tonen (Bv. een glucometer) en om luid en duidelijk genoeg door de 
microfoon te spreken.  
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Hoe kunnen we het gebruik van VRI promoten (Bij hulpverleners, tolken* en 
patiënten)?  
Hulpverleners en uitvoerders lijken erg enthousiast over de technologie. Misschien 
zijn ze zelfs te enthousiast voor wat het eigenlijk voorstelt. Tolken* zijn vaak op hun 
hoede, deels omdat het gebruik van VRI hun vermogen om zich met de patiënt te 
verbinden verzwakt. Anderzijds omdat ze vrezen dat hun job overgenomen zal 
worden door tolken* in call centers in Latijns-Amerika. 
 
Bestaan er standaarden voor VRI? Hoe zinvol zijn deze?  
Ik heb geen weet van specifieke standaarden voor VRI. 
 
Zou dit systeem voor doven gebruikt kunnen worden?  
Absoluut. Een van de redenen waarom VRI hier zo succesvol is omdat het de kosten 
voor taalbijstand voor doven en slechthorenden sterk verlaagt. Met VRI betaal je 
slechts voor de minuten die de tolk* daadwerkelijk tussengekomen is, terwijl je voor 
een tolk* American Sign language per uur betaald dienen te worden en dit met een 
minimum van 2 uur.  
 
Bestaan er technische standaarden voor kwaliteit van geluid en beeld?  
Ja, heel belangrijk. Contacteer Melinda Paras, zij weet hier meer over.  

 
Ben je op de hoogte van onderzoeksprojecten m.b.t. VRI in de 
gezondheidszorg? (Gepubliceerd onderzoek, grijze literatuur, …)  
Ja, er zijn een paar studies, maar het betreft enkel tevredenheidenquêtes. Met 
uitzondering van een paar studies van Lou Hampers in het Denver Children’s 
Hospital. Deze studie vergeleek de impact van face to face, VRI en telefoontolken* 
bij LEP patiënten.  
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B. Gloria García Orme (16/03/2011) 

 
Gloria Garcia Orme werkt reeds 20 jaar voor het San Francisco General Hospital. Ze 
bekleedde er reeds verschillende functies, van gecertificeerde verpleegster tot 
leidinggevende. Haar huidige functie is hoofd Nursing and Operations Director for 
Primary Care Clinics, Medical Specialties and Language Services. Gloria is altijd 
betrokken geweest bij verschillende acties om oplossingen te vinden m.b.t. 
taalbarrières in de gezondheidszorg. Momenteel is ze verantwoordelijk voor de 
implementatie van het Videoconferencing Medical Interpretation (VMI) program.7 

 
Welke effecten op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg werden 
vastgesteld bij gebruik van video remote interpreting? 
Meer toegankelijkheid. 

 

Hoe wordt video remote interpreting beoordeeld door hulpverlener,  
tolken*/bemiddelaars* en patiënten in vergelijking met face to face tolken* en 
telefoontolken* ervaren? Welk systeem wordt door de verschillende partijen 
verkozen? 
Dezelfde manier van beoordelen als bij face to face tolken*: door 
verbeteringsprojecten, onderzoek, enquêtes etc. Men verkiest face to face tolken*, 
maar niet ten koste van wachttijden van 30 tot 90 minuten of meer. Voorkeur: 1) face 
to face, 2) VRI, 3) telefoon. 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van VRI?  
Voordelen: betere toegankelijkheid, beeld geeft toegevoegde waarde, lichaamstaal* 
zichtbaar voor de tolk*, verhoogde privacy tussen hulpverlener en patiënt.  
Nadelen: duur, bepaalde technologische vereisten, sommige lokalen zijn door echo’s 
of omgevingsgeluid ongeschikt. 

 

Hoe kan dit systeem in de gezondheidszorg georganiseerd worden. Wat zijn de 
voor- en nadelen van elke methode? (Werken met een groep tolken* die vanuit 
een centrale locatie ingezet worden? Werken met free-lancers die van thuis uit 
werken? Mensen die in een ziekenhuis werken en halftijds tolken*?...)  
Onze tolken* bevinden zich in een call center dat geëquipeerd is met een 
automatisch oproepsysteem en een database die met deze software werkt. Er is nog 
wel een persoon nodig om de aanvragen van hulpverleners voor face to face 
interventies te beantwoorden. Anders worden ook deze oproepen meteen naar de 
tolk* van de gevraagde taal gestuurd. Het systeem kiest automatisch de tolk* die het 
langste inactief was. Inzake VRI en telefoontolken* werken we ook met een ander 
ziekenhuis samen.  
 

Welke opleiding hebben hulpverleners en tolken* nodig om met deze methode 
te kunnen werken? Welke vaardigheden? Welke opleidingsvormen zijn 
geschikt?  
De tolken* gebruiken dezelfde competenties als bij face to face tolken*. Zij moeten er 
wel op letten dat ze met een normaal stemvolume spreken en een hoofdtelefoon 
dragen. Verder moeten ze controleren of ze recht voor de webcam zitten. Tot slot 
moeten ze weten hoe ze een gesprek kunnen opstarten en afsluiten. 
 

Hoe kunnen we het gebruik van VRI promoten (Bij hulpverleners, tolken* en 
patiënten)?  

                                                 
7 Biographical Sketch van Gloria Garcia Orme: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person565.html 

16/03/2011 

http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person565.html
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Een pilootproject is hier aangewezen. Door middel van een pilootproject kan 
aangetoond worden in welke mate de wachttijd voor tolken* daalt. Deze werkwijze 
werd in San Francisco General toegepast. Eens de hulpverleners, kaderleden en 
patiënten concreet konden vaststellen hoe snel ze automatisch met een tolk* in 
verbinding werden gesteld, waren ze volledig verkocht. Vooraleer het VRI-systeem in 
gebruik genomen werd, bedroeg de wachttijd voor de tolk* al gauw tussen de 30 
minuten en de 2 uur. Die wachttijd wordt nu herleid naar een paar seconden tot 
maximaal 3 minuten. 

 

Bestaan er standaarden voor VRI? Hoe zinvol zijn deze?  
Wij hebben specifieke richtlijnen. 

 

Zou dit systeem voor doven gebruikt kunnen worden?  
Ja. 
 

Bestaan er technische standaarden voor kwaliteit van geluid en beeld?  
Ik heb geen idee. 
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3. Literatuurstudie  
 
3.1 Overzicht  
 
 

Bron Onderzoek Bevinding Beperkingen & 

opmerkingen 

Vergelijk face to face, VRI & telefoon 

Locatis et al, Comparing 

In-Person, Video, and 

Telephonic Medical 

Interpretation. In: 

Journal of General 

Medecine, 2010, Vol. 25, 

nr. 4, p. 345 – 3468 

In de inleiding: verwijzing naar 3 

verschillende empirische studies9 10 11 

i.v.m. de toegankelijkheid en kwaliteit 

van de gezondheidszorg bij het gebruik 

van (niet) deskundige tolken*. (Zie ook 

verder)  

Kwaliteit en toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg neemt sterk af wanneer 

patiënten de taal niet spreken. Het inzetten van 

deskundige tolken* verhoogt kwaliteit en 

toegankelijkheid: er worden minder 

communicatiefouten gemaakt, ze begrijpen de 

medische informatie goed, er wordt niets van 

de boodschap weggelaten. Deze laatste 3 

kwamen wel voor bij het inzetten van niet 

deskundige tolken*.  

- De rol van de 

tolk* wordt niet 

duidelijk 

omschreven. 

Ibid. Verwijzing naar een kwalitatieve 

studie12 waarbij gedurende 2 weken 40 

tolkinterventies face to face, via video 

of telefoon plaatsvonden. (Zie ook 

verder)  

Hulpverleners en tolken* verkozen de face to 

face methode boven video en telefoon. De 

video methode kreeg de tweede voorkeur.  

- 40 

bemiddelingen 

zijn niet 

voldoende om tot 

een echte 

conclusie te 

komen.  

- Rol tolk* niet 

duidelijk. 

                                                 
8 Artikel via Springerlink: http://www.springerlink.com.vdicp.health.fgov.be:8080/content/456174863h49360l/fulltext.pdf 22/03/2011 
9 Karliner, L., Jacobs, E., Mutha, S., Do Professional interpreters improve clinical care for patients with LEP? A systematic review of the literature. In: Health Services Research 
(HSR), Chicago, 2007, 42(2):727-54. Zie ook verder. 
10 Flores, G., The impact of medical interpreter services on the quality of health care: a systematic review. In: Medical Care Research and Review, 2005, 62(3):255-99. 
11 Azarmina, P., & Wallace, P., Remote interpretation in medical encounters: a systematic review. In: Journal of Telemedicine and Telecare, 2005, 11:140-5 
12 Saint-Louis et al, Testing new Technologies in medical interpreting. Somerville, Massachusetts: Cambridge Health Alliance, 2003. Zie ook verder. 

http://www.springerlink.com.vdicp.health.fgov.be:8080/content/456174863h49360l/fulltext.pdf
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Bron Onderzoek Bevinding Beperkingen & 

opmerkingen 

Ibid. Verwijzing naar een kwalitatieve 

studie13 waarbij 115 VRI sessies 

uitgevoerd werden. 

Alle patiënten, tolken* (15) en hulpverleners 

(32) verkozen deze methode boven het gebruik 

van de telefoon. Uit focusgroepen blijkt dat dat 

patiënten de VRI en face to face methode als 

gelijkwaardig beschouwen.  

- Het aantal 

patiënten dat aan 

de sessies heeft 

deelgenomen 

wordt niet 

vermeld.  

- De rol van de 

tolk* niet 

duidelijk 

omschreven. 

- Paras is in de 

commerciële 

sector actief. 

Ibid. Vergelijking over een periode van 7 

maanden tussen VRI, face to face 

tolken* RI via telefoon. 7 deskundige 

tolken*, 24 hulpverleners en 241 

Spaanssprekende patiënten. Patiënten 

werden door Medical University of 

South Carolina post partum en 

kinderziekenhuizen gekozen. Zij 

duidden dus diegenen aan waarvan 

verondersteld werd dat ze taalbijstand 

nodig hadden. Patiënten werden 

willekeurig aan de 3 methodes 

toegewezen.  

De face to face methode geniet de voorkeur 

van alle partijen. VRI geniet vervolgens de 

voorkeur boven de telefoon. De face to face 

methode werd voornamelijk positief beoordeeld 

omdat het contact persoonlijker was, omdat 

iedereen beter verstaanbaar was en dat er 

visueel contact aanwezig was met de tolk*. De 

telefoon scoorde daarom ook het slechtst. VRI 

biedt echter quasi dezelfde voordelen als de 

face to face methode.  

Patiënten beoordelen alle 3 methodes positief. 

Hulpverleners en tolken* waren eerder 

sceptisch t.o.v. de remote methodes.  

- De rol van de 

tolk* wordt niet 

duidelijk 

omschreven.  

- Niet geheel 

duidelijk in welke 

ziekenhuizen dit 

onderzoek 

plaatsvond.  

Ibid. Ibid.  Patiënten geven voornamelijk commentaar over 

de kwaliteit van de geleverde diensten (bv. 

“Deze vertaling was zeer bevredigend voor mij, 

nu ben ik 100% zeker dat alles in orde is”). 

- Weinig 

documentatie 

m.b.t. tot de 

interviews 

                                                 
13 Paras et al, Videoconferencing medical interpretation: the results of clinical trials. Oakland, California: Health Access Foundation, 2002 
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Bron Onderzoek Bevinding Beperkingen & 

opmerkingen 

Dit terwijl de bemerkingen van de 

hulpverleners en de tolken* voornamelijk over 

de communicatiemethode gaan. Hulpverleners 

maken vaak vergelijkingen tussen systemen en 

de implementering ervan, bv. “VRI is veel 

interactiever dan het telefoonsysteem”. Tolken* 

focussen ook regelmatig op technische 

problemen van de verschillende systemen. 

voorhanden 

waardoor de 

analyse eerder 

beperkt is 

gebleven. 

- Onderzoek is 

gelimiteerd: 

kleine homogene 

groep 

Spaanstalige 

patiënten, 

voornamelijk 

vrouwen.  

- Bijkomend 

onderzoek m.b.t. 

technologische 

aspecten is 

nodig.  

Karliner, L., Jacobs, E., 

Mutha, S., Do 

Professional interpreters 

improve clinical care for 

patients with LEP? A 

systematic review of the 

literature. In: Health 

Services Research (HSR), 

2007, 42(2):727-54. (Zie 

ook hier)  

Overzicht van de Engelstalige literatuur 

van 1966 tot 2005 m.b.t. het inzetten 

van professionele tolken* bij patiënten 

met Limited English Proficiency. Gezien 

deze literatuurstudie de focus legt op 

de impact van het gebruik van 

professionele tolken*, werden 

uiteindelijk 28 artikels opgenomen.  

Op basis van de literatuur worden de 

verschillende soorten tolken* 

gedefinieerd:  

- Een professionele tolk*: een door het 

- De studies m.b.t. het gebruik van 

professionele tolken* geven aan dat het 

inzetten van opgeleide professionele tolken* de 

ongelijkheid tussen patiënten met LEP en de 

patiënten zonder nood aan taalbijstand 

verkleint. Professionele tolken* verbeteren de 

kwaliteit van de zorg voor anderstalige 

patiënten. Bij ad hoc-tolken* is dit minder het 

geval.  

- 3 studies analyseren de verstaanbaarheid en 

fouten m.b.t. medisch tolken*. 2 van de 3 

studies geven aan dat er beduidend minder 

- Slechts één 

derde van al deze 

verzamelde 

studies gebruikte 

een 

gestandaardiseer

de maatstaf om 

de noden van de 

patiënten te 

bepalen.  

- In sommige 

gevallen werd 
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Bron Onderzoek Bevinding Beperkingen & 

opmerkingen 

ziekenhuis ter beschikking gestelde 

tolk* die afzonderlijk door het 

ziekenhuis wordt betaald. Hij of zij 

genoot een specifieke medische 

tolkenopleiding (kan gaan van een on-

the-job training tot een opleiding van 

40uur). 

- ad hoc-tolk*: een niet opgeleide tolk* 

die opgeroepen wordt om tussen te 

komen, bv. familie, een tweetalige 

werknemer die van zijn eigenlijke taak 

wordt weggeroepen, vrijwilligers,…   

 

fouten voorkomen bij het inzetten van 

professionele tolken*.14 15 (zie hier) 

Een andere studie toont een niet significant 

verschil aan waarbij er minder fouten worden 

gemaakt bij remote simultaneous medical 

interpretation dan bij face to face tolken*.16  

De studie van Flores et al17 (zie verder) vond 

echter toch nog een zorgwekkend hoog aantal 

fouten bij professionele tolken*.  

- 2 studies bestudeerden de lengte van de 

consultaties bij het gebruik van een 

professionele tolk*. Beide studies kwamen tot 

de conclusie dat een consultatie langer duurt 

wanneer er een tolk* ingezet wordt. Bij het 

vergelijken van de verschillende types tolken* 

hadden deze studies echter tegengestelde 

resultaten. Uit de studie van Kravitz et al18 

blijkt dat de duur van de consultatie langer was 

wanneer de hulpverlener een professionele 

tolk* face to face inzette. Uit de studie van 

Fagan et al19 blijkt echter dat de duur van de 

consultatie langer was wanneer ad hoc-tolken* 

of telefoontolken* werden ingezet. (zie ook 

verder) 

aan patiënten 

gevraagd hun 

moedertaal op te 

geven. Dit zonder 

er rekening mee 

te houden dat zij 

hiernaast ook 

een goede kennis 

van het Engels 

zouden kunnen 

hebben.  

- Een kwart van 

de vermelde 

studies maakte 

geen onderscheid 

tussen 

verschillende 

soorten tolken* 

en hun rollen.  

- Bij de helft van 

de onderzoeken 

is niet duidelijk of 

de tolken* een 

bepaalde 

                                                 
14 Prince, D., &  Nelson, M., Teaching Spanish to Emergency Medicine Residents. In: Academic Emergency Medicine, 1995, 2:32–6. discussion 36–7 
15 Flores et al, Errors in Medical Interpretation and Their Potential Clinical Consequences in Pediatric Encounters. In: Pediatrics, 2003, 111:6–14. Zie ook verder 
16 Hornberger et al, Eliminating Language Barriers for Non-English-Speaking Patients. In: Medical Care, 1996, 34:845–56. 
17 Flores et al, The Impact of Medical Interpreter Services on the Quality of Health Care: A Systematic Review. In: Medical Care Research and Review, 2005, 62:255–99. Zie 
ook verder 
18 Kravitz et al, Comparing the use of physician time and health care resources among patients speaking English, Spanish, and Russian. In: Med Care, 2000, 38:728-38. Zie 

ook verder.  
19 Fagan et al, Impact of Interpretation Method on Clinic Visit Length. In: Journal of General Internal Medicine, 2003, 18:634–38. Zie ook verder.  
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Bron Onderzoek Bevinding Beperkingen & 

opmerkingen 

opleiding hebben 

gevolgd. 

Bovendien wordt 

ook niet duidelijk 

gemaakt over 

welke opleiding 

het dan precies 

gaat: een 

opleiding van een 

paar uur, of één 

van een jaar. Het 

verschil in 

competentie is 

dan ook erg 

groot.  

- Voornamelijk 

kleinere studies 

uit de Verenigde 

Staten: niet te 

veel 

veralgemenen.  

Flores et al, Errors in 

Medical Interpretation 

and Their Potential 

Clinical Consequences in 

Pediatric Encounters. In: 

Pediatrics, 2003, 111:6–

14 (Zie ook hier)  

Doel van dit onderzoek: frequentie, 

categorieën en mogelijke gevolgen 

bepalen van foutief medisch tolken*. 

Gedurende 7 maanden werden 

pediatrische consultaties (Spaanstalig) 

in een polikliniek opgenomen (audio) 

en getranscribeerd. De patiënten 

bepaalden zelf of ze al dan niet nood 

hadden aan een tolk*.  

Voor ongeveer de helft van de sessies 

werden professionele tolken* ingezet. 

- Van elke audio-opname werd een woordelijk 

transcript gemaakt (in de twee talen) dat 

vervolgens door 3 personen gecontroleerd 

werd: een tweetalige hulpverlener met Engels 

als moedertaal, een tweetalige hulpverlener 

met Spaans als moedertaal en een tweetalige 

socioloog met Engels als moedertaal. 

- De analyse en identificatie van de fouten 

gebeurde als volgt: in een eerste fase werd 

rekening gehouden met de definitie van elke 

foutencategorie. Daarna werden de transcripten 

- Tijdens de 

studie werden 

alle Spaantalige 

tolken* die aan 

het ziekenhuis 

verbonden waren 

op hun taalkennis 

(Engels en 

Spaans) getest. 

Er werd echter 

geen 
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Bron Onderzoek Bevinding Beperkingen & 

opmerkingen 

Voor de overige sessies werden ad hoc-

tolken* (verplegers, sociaal 

assistenten, familie) ingezet.  

 

door 3 personen beoordeeld: een tweetalige 

arts met Engels als moedertaal en 2 tweetalige 

artsen met Spaans als moedertaal. Om 

bevooroordeling te vermijden werden deze 

laatste 2 niet op de hoogte gebracht van het 

doel van de studie. 

- 396 tolkfouten werden vastgesteld: ongeveer 

31 per sessie. Meest voorkomende fouten: 

weglating (52%), onvoldoende vloeiend (16%), 

vervanging (13%), subjectiviteit (10%), 

toevoeging (8%). 63% van alle gemaakte 

fouten zouden klinische gevolgen kunnen 

hebben. 

- Fouten gemaakt door ad hoc-tolken* hebben 

meer kans om ernstige gevolgen te hebben: 

77% tegenover 53% van de fouten die 

professionele tolken* maken.  

- De resultaten van deze studie maken duidelijk 

dat er meer nood is aan training voor de 

tolken* (vooral inzake medische terminologie). 

Er is bovendien ook nood aan bijkomende 

opleiding voor hulpverleners om beter met 

medische tolken* om te kunnen gaan. 

Momenteel organiseert slechts 23% van de 

ziekenhuizen in de Verenigde Staten een 

opleiding voor hun hulpverleners.  

voortdurende 

opleiding voor de 

tolken* 

aangeboden.  

- Onderzoek 

uitgevoerd op 

een kleine 

homogene groep 

(Spaanstalig, 

pediatrie).  

- Rol van de 

tolk* wordt 

verduidelijkt: 

medische tolken* 

kunnen ook de 

rol van cultural 

broker of 

advocate 

invullen. 

Uitdrukkingen die 

in het kader van 

culturele 

aspecten niet 

letterlijk werden 

vertaald, werden 

dan ook niet als 

“fout” 

bestempeld.  

Jones et al, An 

exploratory study of 

language interpretation 

services provided by 

Vergelijkende studie van face to face, 

telefoon- en videotolken* in London. 

Situatie:35 Turkse patiënten in 

algemene praktijkconsultaties; 14 van 

Alle patiënten, ongeacht de methode van 

taalbijstand, voelden zich door de tolk* 

begrepen. Alle patiënten die taalbijstand d.m.v. 

telefoon of door een tolk* ter plaatse genoten, 

- Beperkte 

studie: slechts 35 

patiënten 

(waarvan 29 
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videoconferencing. In: 

Journal of Telemedicine 

and Telecare, 2003, p. 

51-56 

hen kregen taalbijstand d.m.v. de face 

to face methode, 11 via de videotool en 

10 via de telefoon.  

Patiënten werden door de arts, op basis 

van een eerste consultatie, 

geselecteerd. Elke patiënt kreeg 

willekeurig één van de 3 manieren van 

taalbijstand toegewezen. Na elke 

consultatie werd de patiënten gevraagd 

verschillende vragenlijsten (Patient 

Enablement Instrument, MISS-21, 

vragen m.b.t. de kwaliteit van de 

communicatie en de geleverde 

diensten, interviews met de patiënt) in 

te vullen.  

hadden de indruk dat ze ook de boodschap van 

de arts begrepen hadden. Dit tegenover 73% 

bij de patiënten die taalbijstand d.m.v. de 

videotool kregen.  

Taalbijstand d.m.v. de face to face methode 

veroorzaakte regelmatig verlegenheid en 

nervositeit bij de patiënten. Ondanks deze 

bemerkingen werden de 3 methodes door alle 

partijen als acceptabel omschreven. Voorkeur 

voor face to face, daarna telefoon en daarna 

video. Dit wil niet zeggen dat de methode met 

video kwalitatief veel lager ligt. Een mogelijke 

verklaring is dat patiënten nog weinig 

vertrouwd zijn met deze werkmethode. 

Voor de tolk* was het visuele aspect bij het 

videotolken* een pluspunt.  

Bij patiënten trad soms “Camera shyness” op, 

vermoedelijk veroorzaakt door het kleine 

venstertje waarop patiënten kunnen zien hoe 

de tolk* hen ziet 

vrouwen), 1 

tolk* (steeds 

dezelfde) en 1 

arts. 

- Rol tolk* niet 

duidelijk. 

 

Korak, C., Remote 

Interpreting via Skype. 

Berlin: Frank & Timme 

Verlag, 2010, p. 24 

Verwijzing naar een experiment door 

het Weense “Instituut voor Tolken” uit 

1996. Bij dit onderzoek werden door de 

studenten 2 verschillende manieren van 

remote interpreting uitgevoerd. Eén 

maal werd er getolkt* met akoestische 

en visuele input, één maal enkel met 

akoestische input.  
 

De afwezigheid van het visuele aspect werd 

door de tolken* als erg negatief ervaren. 

Zonder visuele ondersteuning, was het voor de 

tolken* beduidend moeilijker om de vertalingen 

correct en genuanceerd uit te voeren. Het 

gevoel van “sociale aanwezigheid” werd door de 

tolken* als primordiaal ervaren. Deze 

ervaringen werden op basis van vragenlijsten 

verzameld. 

- Beperkte studie 

in een 

tolkinstituut (dus 

niet in een 

medische 

context).  

Ibid. p. 22 - 24 In 1992 werd door ETSI (European 

Telecommunications Standards 

Bij dit experiment werd met dezelfde 

vragenlijsten gewerkt als bij het experiment in 

- Studie is +-20 

jaar oud.  
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Institute) een experiment gevoerd dat 

erg op het experiment van het Weense 

tolkinstituut (zie rij hierboven) lijkt. 

Hier werd met exact dezelfde 

vragenlijsten gewerkt  

 

Wenen (zie kolom hierboven). Toch werd het 

visuele aspect bij het experiment door ETSI 

minder belangrijk geacht. Belangrijk om weten 

is dat bij het experiment uit 1992 het beeld op 

een monitor werd weergegeven, terwijl bij het 

experiment in Wenen gebruik werd gemaakt 

van een kwalitatief projectiescherm.  

- Rol van de 

tolk* onduidelijk 

omschreven. 

- Beeldkwaliteit is 

belangrijk. Door 

een slechte 

beeldkwaliteit 

biedt VRI geen 

voordeel en kan 

het kan zelfs 

weerstand bij de 

tolken* uitlokken 

om ermee te 

werken. Een 

optimale 

beeldkwaliteit 

biedt echter een 

duidelijk 

voordeel, wat 

een extra 

stimulans kan 

zijn om met VRI 

aan de slag te 

gaan. 

Ibid. p. 40 - 41 Verwijzing naar bevindingen in: 

Schlesinger M., Crossing the divide. 

What researchers and practitioners can 

learn from another. In: “Translation 

and Interpreting 1/1, 1-16, 

http://trans-

int.org/index.php/transint/article/viewF

ile/46/33 20/04/2011 

VRI brengt minder moeilijkheden met zich mee 

dan aanvankelijk gedacht. VRI in medische 

situaties leidt vaak tot erg positieve ervaringen 

en patiëntentevredenheid. Schlesinger 

vermoedt dat tolken* bevooroordeeld waren en 

daardoor negatieve feedback over VRI gaven. 

 

http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/46/33
http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/46/33
http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/46/33
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Ibid. p. 54 - 55 Verwijzing naar een kwalitatieve 

studie20 (zie hier) waarbij gedurende 2 

weken 40 tolkinterventies face to face, 

via video of telefoon plaatsvonden. 

Remote interpreting d.m.v. telefoon kan 

voornamelijk gebruikt worden voor eenvoudige 

gesprekken waarbij de visuele input minder 

belangrijk is. Bij ingewikkelde en moeilijkere 

situaties is deze methode wellicht niet de beste. 

Gezien er geen beeld is, bestaat er geen 

mogelijkheid om mimiek en gebaren in te 

schatten. Verschillende studies toonden wel 

positieve resultaten over de volledigheid en de 

correctheid van de getolkte* gesprekken. Wel 

kunnen er af en toe problemen i.v.m. turn 

taking* optreden. Wanneer verschillende 

personen aan het telefoongesprek deelnemen is 

het voor de tolk* niet evident om te weten wie 

wie is.  

 

Ibid. p. 63 Verwijzing naar: Dickinson J., 

Telefondolmetschen-Hallo ist da 

jemand? In: Das Zeichen: Zeitschrift 

für Sprache und Kultur Gehörloser 

17/64, 257-261.  

Om de kwaliteit van het tolken* via telefoon te 

optimaliseren is het beheersen van formele 

middelen, zoals fatische communicatie*, 

noodzakelijk. Deze fatische middelen laten het 

gesprek vlotter verlopen en geven de patiënt 

een kwalitatieve indruk van het gesprek.  

 

Ibid. p. 55 - 56 Ibid. VRI biedt het voordeel van visuele input en kan 

daardoor in vele situaties gebruikt worden. Het 

ter beschikking hebben van een rustige ruimte 

hiervoor is erg belangrijk. Dit niet alleen om 

een optimale audiokwaliteit ter beschikking te 

hebben, maar ook om de privésfeer van de 

patiënt te kunnen waarborgen.  

 

Ibid. p. 101 - 148 Onderzoek over tolken* via Skype. - Hulpverlener:  - Kleinschalige 

                                                 
20 Saint-Louis et al, Testing new Technologies in medical interpreting. Somerville. Massachusetts: Cambridge Health Alliance, 2003. Zie ook hier.  
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Studie vond plaats van midden juli tot 

eind november 2009 en dit in de 

Frauenklinik des Landeskrankenhaus 

Graz. Er werd door 7 verschillende 

tolken* voor 14 verschillende patiënten 

getolkt*. Het gaat hier om 17 

gesprekken in totaal.  

De tolken* tolkten* van thuis uit. 

Vanuit het ziekenhuis werden zij 

telefonisch gecontacteerd om een 

afspraak in te plannen. Het 

videogesprek via Skype werd telkens 

vanuit het ziekenhuis opgestart: zij 

telefoneerden de desbetreffende tolk* 

via Skype. De patiënten kregen vooraf 

voldoende uitleg over het 

desbetreffende project (via de tolk* en 

aan hen werd ook de toestemming 

gevraagd om aan dit project mee te 

werken. Meteen na de tolksessie werd 

de patiënten ook gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen. Ook de 

deelnemende hulpverleners en tolken* 

werden na afloop geïnterviewd. De 

tolken* werd ook gevraagd om hun 

tolkprestaties opnieuw te bekijken (via 

een replay-functie) en te beoordelen.  

Algemene tevredenheid bij het tolken* via 

Skype. De beeldkwaliteit werd algemeen goed 

bevonden, maar werd als iets slechter 

bevonden dan de kwaliteit van het geluid. Als 

voordelen van het tolken* via Skype werden 

voornamelijk een besparing in tijd, de 

flexibiliteit en eenvoud van het systeem, de 

continue beschikbaarheid (24/24) en 

kostenbesparingen genoemd. Bovendien houdt 

het systeem de normale gang van zaken in het 

ziekenhuis niet op. Er maar weinig nadelen 

gezien. Nadelen: de tolken* moeten op het 

juiste moment online zijn, niet voor elke taal 

zal een tolk* voorhanden zijn. Het feit dat de 

hulpverleners voornamelijk de tijdswinst als 

voordeel benadrukken, kan stress bij de 

tolken* veroorzaken.  

- Patiënt:  

Alle bevraagde patiënten bleken tevreden te 

zijn met het tolken* via Skype. De meerderheid 

van de bevraagde patiënten (10 op 14) had nog 

geen enkele ervaring met tolken*. De 

meerderheid van de patiënten zou een tolk* ter 

plaatse verkiezen, terwijl het voor 6 patiënten 

niet uitmaakte. 3 patiënten verkozen tolken* 

via Skype. Volgens dit onderzoek is er geen 

samenhang tussen ervaring met taalbijstand 

door tolken* en openheid m.b.t. tolken* via 

Skype. Patiënten die reeds ervaring hadden 

met taalbijstand voor tolken*, stonden daarom 

niet per se open voor de nieuwe technologie.  

Deze studie is te kleinschalig om te kunnen 

studie.  

- Rol van tolk* 

niet duidelijk.  

- Er vonden 17 

sessies met 14 

patiënten plaats. 

Voor sommige 

patiënten werden 

dus meerdere 

sessies 

georganiseerd. 

Bij de verwerking 

van de gegevens 

berekent men de 

resultaten soms 

op 14 patiënten 

en soms op basis 

van de 17 

sessies.  
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besluiten dat patiënten met een bepaalde 

culturele achtergrond meer open zouden staan 

tegenover het gebruik van nieuwe 

technologieën zoals Skype. Het is wel 

opmerkenswaardig dat in deze studie 

voornamelijk Turkse patiënten het tolken* via 

Skype boven het face to face tolken* verkozen.  

- Tolk*:  

De geluid- en beeldkwaliteit werd door de 

tolken* als voldoende beoordeeld.  

Soms deden volgende storende factoren m.b.t. 

de geluidskwaliteit zich voor: patiënt en 

hulpverlener konden de tolk* niet horen (6 

keer), De tolk* kon de patiënt en hulpverlener 

niet horen (4), tolk* werd afgeleid door 

haar/zijn echo (3), ruis op de lijn (3), 

problemen met turn taking* (6). Bij 6 

gesprekken werden deze elementen als niet 

storend ervaren en bij 9 gesprekken als amper 

storend. Slechts in 2 gevallen werden de 

elementen als licht storend ervaren. Opvallend 

is dat deze problemen zich vooral één bepaalde 

taalgroep (Russisch) voordeden. Het lijkt erop 

dat één van de tolken* voornamelijk problemen 

met de geluidskwaliteit had. 

Wat betreft de beeldkwaliteit kwamen er 

minder storende factoren voor: patiênt en 

hulpverlener konden de tolk* niet zien (2), het 

beeld haperde (1) en het beeld was niet stabiel 

(1). Deze elementen werden bij 11 gesprekken 

als niet storend, en bij 6 gesprekken als amper 

storend ervaren.   
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Wat betreft uithouding geven de meesten 

tolken* aan dat ze probleemloos 30 tot 60 

minuten kunnen tolken*. De maximale duurtijd 

van de tolkinterventie is afhankelijk van de 

complexiteit van de gesprekinhoud. Bij het 

gebruiken van VRI werd wel duidelijk dat het 

sturen van het gesprek door de tolk* 

belangrijker is dan bij een face to face situatie. 

Fruyt, P., Het 

ontwikkelen en testen 

van een systeem van 

tolken*/intercultureel 

bemiddelen via het 

Internet. UZ Gent: 2011, 

p.8-9 

Rapport over het project “ontwikkelen 

en testen van een systeem van 

tolken*/intercultureel bemiddelen via 

het Internet” in het UZ Gent en ZN 

Antwerpen. Doel van dit project is de 

ontwikkeling van een kwalitatief VRI-

systeem om tolksessies tussen de 4 

betrokken ziekenhuizen te kunnen 

uitvoeren. Hierdoor zal de 

toegankelijkheid en kwaliteit van de 

zorg voor allochtone patiënten 

verbeterd kunnen worden.  

 

Aandachtspunten na een eerste 

testfase van het VRI systeem in het 

Universitair Ziekenhuis van Gent. 

1) Technische aandachtspunten:  

- Het is belangrijk om de sluimerfunctie van de 

gebruikte computer uit te schakelen zodat de 

interventie niet wordt onderbroken door het 

wegvallen van het beeld. 

- Schriftelijke instructies omtrent het opstarten 

van het VRI systeem noodzakelijk voor een 

vlotte interventie. 

- Geluid dient door luidsprekers ondersteund te 

worden. 

2) Gespreksvaardigheden 

- Elke deelnemende partij aan de sessie moet 

voorgesteld worden.  

- Tolk* dient patiënt op de hoogte te brengen 

van zijn deontologische code*. 

- Hulpverlener dient doel van interventie toe te 

lichten.  

3) Omgevingsaspecten 

- Rustige ruimte belangrijk en storende 

elementen vermijden. 

4) Praktisch aandachtspunt 

- Tolk* kan best pen en papier bij de hand 

nemen om notities te nemen.  

- Bemerkingen 

van een eerste 

testfase. 
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Ibid. Ibid.  

 

Tijdens de testfase werden er 

vragenlijsten door hulpverleners, 

patiënten, interculturele bemiddelaars* 

en observator afgenomen.  

64 vragenlijsten van de hulpverleners, 

37 vragenlijsten van de patiënt, 38 

vragenlijsten van de intercultureel 

bemiddelaar*. Bij 20 interventies was 

er een observator aanwezig.  

ZNA stelde 9 interculturele 

bemiddelaars* ter beschikking, UZ gent 

2.  

- Hulpverlener: 95% kon tijdig beroep doen op 

het systeem, 97% gaf aan dat het systeem hen 

de mogelijkheid gaf om de patiënt beter te 

begrijpen. Volgens 98% verliep de consultatie 

dankzij het systeem vlotter. 94% zou het 

systeem aan collega’s aanbevelen en 100% zou 

beroep doen op VRI als er geen intercultureel 

bemiddelaar* ter plaatse beschikbaar was.  

- Patiënt: 89% gaf aan zich via het systeem 

verstaanbaar te kunnen maken, 97% had alle 

informatie begrepen. 81% had geen schrik om 

deze nieuwe technologie te gebruiken, 95% zou 

beroep doen op videotolken* wanneer er geen 

bemiddelaar ter plaatse beschikbaar zou zijn en 

97% zou VRI aan anderen aanbevelen.  

- Intercultureel bemiddelaar*: 97% gaf aan 

zich voldoende te kunnen voorbereiden op de 

interventie, 53% gaf aan dat er geen ruimte 

was voor een kennismaking met patiënt en 

hulpverlener. Door het te snel aanvangen van 

de consultatie werd dit vaak uit het oog 

verloren. 58% gaf aan dat ze niet op de hoogte 

werden gebracht van het doel van de 

interventie. 68% kon tijdens de interventie 

zowel patiënt als hulpverlener goed begrijpen. 

87% gaf aan dat de beeldkwaliteit optimaal was 

en dat iedereen goed in beeld was. Bij 12 van 

de 38 interventies was er geen sprake van 

angst ten opzichte van het VRI systeem. 32% 

gaf aan dat er geen ruimte was voor een 

bemiddelende rol. Alle bevraagde intercultureel 

bemiddelaars* gaven aan dat het gebruik van 

- Afnemen van 

de vragenlijsten 

niet altijd 

optimaal: 

tijdrovend en kon 

bijgevolg op 

weerstand tegen 

het systeem 

leiden.  
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het nieuwe systeem hen niet afschrikt.  

- Observator: 70% van de consultaties werd 

door de projectmedewerker opgestart. Slechts 

weinig hulpverleners waren bereid om het 

systeem zelf op zelfstandige wijze op te starten 

of af te sluiten. Ook het opbellen van de 

intercultureel bemiddelaar* gebeurde slechts in 

2 van de 20 interventies door de hulpverlener 

zelf. Tijdens enkele interventies traden 

technische problemen op. Beeldkwaliteit was 

goed, soms een vertraging van 2sec. 

Geluidskwaliteit blijft een aandachtspunt. 

Observator moest er vaak op aansturen dat de 

checklist gebruikt zou worden.  

Saint-Louis et al, Testing 

New Technologies In 

Medical Interpreting. 

Somerville: Cambridge 

Health Alliance, 2003 (Zie 

ook hier en hier)  

Studie van The Cambridge Health 

Alliance21waarbij 4 tolkmethodes in 

medische situaties vergeleken worden: 

face to face, telefoontolken*, 

videoconferencing en simultaan 

vertalen op afstand.  

Onderzoeksvragen: hoe goed werken 

deze 4 tolkmethodes in een medische 

context? Zijn patiënt, hulpverlener en 

tolk* tevreden met het gebruik van 

deze methodes? Wat zijn de voor- en 

nadelen van de methodes? In welke 

situaties kunnen we de methodes 

gebruiken?  

 

- Analyse van de houding van tolken* 

- Patiënten zijn enthousiast om met de nieuwe 

technologieën te werken. 2/3 van de patiënten 

verkiest in de toekomst ofwel een tolk* op 

afstand boven een face to face tolk*, of geeft 

aan geen voorkeur voor een bepaalde 

tolkmethode te hebben. 

- Patiënten zouden zeker opnieuw voor een 

tolkmethode op afstand kiezen als hierdoor de 

wachttijd zou verminderen. Vooral de 

tolkmethodes met beeld zorgden voor grote 

tevredenheid. 

- Vooroordelen van hulpverleners zoals bv. dat 

de patiënten tolken* op afstand niet zouden 

accepteren zijn niet correct.  

- Voordeel: diensten leveren aan veel patiënten 

op verschillende plaatsen.  

- Onderzoek 

vanuit 

verschillende 

perspectieven: 

patiënt, 

hulpverlener, 

tolk*.  

- Onderzoek 

wordt uitgebreid 

omschreven.  

- De rol van de 

tolk* wordt 

duidelijk 

omschreven: 

combinatie van 

conduit, clarifier, 

                                                 
21 Eén van de universitaire ziekenhuizen van Harvard Medical School. Zij hebben een intern tolkennetwerk sinds halfweg de jaren 1970. 
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en hulpverleners ten opzichte van de 4 

methodes. Dit bij aanvang en aan het 

einde van het onderzoek.  

- Diepte-interviews met alle betrokken 

partijen. 

- Observaties door een opgeleide 

observator (fouten van de tolk*, letten 

op het gebruik van de ik-vorm bij de 

hulpverlener etc.)  

- Notities van de tolken*.  

- Logboek met weergave van alle 

problemen en opmerkingen. 

- Emails, PV’s van vergaderingen.  

 

In totaal werden 55 interviews 

afgenomen: 4 artsen, 3 verplegers, 28 

patiënten, 5 tolken*, 5 managers.  

 

Deelnemende hulpverleners werden 

door het management aangeduid. Zij 

baseerden zich op criteria als: 

bereidheid om deel te nemen, hoog 

aantal afspraken met patiënten met 

LEP* en hun specialisme mocht niet 

emotioneel beladen zijn.  

Tolken* (intern) werden op basis van 

hun tolkervaring en opleiding 

geselecteerd. Bovendien moesten zij 

ook enthousiast zijn om aan het project 

deel te nemen.  

 

Elke hulpverlener werd gevraagd om 

- VRI d.m.v. Polycom® ViewStation FX®: een 

videosysteem met geïntegreerde video camera. 

15 tot 30 fps. Systeem blijkt kwaliteitsvol.  

- Hulpverleners verkiezen face to face boven de 

andere remote methodes. Wat betreft de 

remote methodes, geven bijna alle betrokken 

partijen de voorkeur aan de methodes met 

beeld.  

- Speakerphone (telefoon met ingebouwde 

luidspreker) is voornamelijk geschikt voor korte 

en simpele gesprekken.  

- Veel oefening en ervaring is noodzakelijk 

alvorens de verschillende systemen op een 

comfortabele manier gebruikt kunnen worden.  

- Problemen die zich gedurende het project 

hebben voorgedaan: laag aantal interventies 

die voor het project geschikt zijn, moeilijkheden 

met planning en techniek, weerstand van 

hulpverleners en tolken*.  

- Vooraleer tolken* via VRI werken, dienen ze 

daartoe eerst opgeleid te worden.  

- Regelmatig technische problemen bij het 

gebruik van één van de 3 methodes op afstand. 

- Observatoren stellen vast dat de mening van 

patiënten over de 4 methodes samen hangt 

met de volgorde waarin de patiënten ermee te 

maken kragen. Ook leeftijd speelt een rol. 

Vooral jongere patiënten, hulpverleners en 

tolken* staan open voor de methodes op 

afstand. 

- Hulpverleners en tolken* besluiten dat ze 

meer ervaring nodig hebben om een besluit 

culture broker en 

advocate. 

Advocacy 

wanneer wanneer 

patiënten 

moeilijkheden 

hebben met de 

toegang tot de 

gezondheidszorg. 

Combinatie van 

deze 4 omdat zo 

de kans op 

teleurstelling en 

frustratie m.b.t. 

communicatiepro

blemen tijdens 

het onderzoek 

geminimaliseerd 

wordt.  

- Kleinschalig 

onderzoek. 

- 20 op 28 

patiënten zijn 

vrouwen.  

- De tolken* die 

op afstand 

tolkten* 

bevonden zich op 

dezelfde campus. 

- De 

selectiecriteria 

voor de 
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elke methode gedurende 2 weken te 

gebruiken. Na afloop vond dan een 

interview met alle partijen plaats.  

over de 4 methodes te kunnen vormen.  

- Een groot deel van de patiënten verkiest 

tolkmethodes op afstand omdat hun privacy 

meer gerespecteerd wordt. 

deelnemers 

waren zodanig 

uitgebreid, dat 

dit de positieve 

resultaten van 

het onderzoek 

zouden kunnen 

verklaren.  

- Interne studie.  

Fagan, M., Diaz J. et al, 

Impact of interpretation 

method on clinic visit 

length. Op: Society of 

General Internal Medicine 

2003 (Zie ook hier) 

Onderzoek naar de impact van 

tolkwijze op de duur van de consultatie.  

Onderzoeksperiode van 6 weken in 

2001 in de Medical Primary Care Unit 

van het Rhode Island Hospital. 30% 

van de patiënten hebben LEP. 90% van 

de patiënten met LEP spreken Spaans. 

Russisch, Cambodjaans en Portugees 

komen in mindere mate voor.  

In het ziekenhuis wordt met 3 

verschillende tolkmethodes gewerkt. 

Gecertificeerde tolken* zijn intern 

bereikbaar via een pager. Voor de 

voltijdse gecertificeerde tolken* zijn er 

vaak wachttijden. Het ziekenhuis biedt 

ook een commerciële 

telefoonvertaaldienst aan. De 

hulpverlener en patiënt konden zelf de 

toegepaste tolkwijze kiezen.  

Tijdens het onderzoek waren er 613 

Inleiding 

- In de inleiding wordt naar een onderzoek22 

verwezen waaruit blijkt dat consultaties met 

een tolk* niet noodzakelijk langer duren dan 

consultaties zonder tolk*.  

- Ook naar een ander onderzoek23 wordt 

verwezen. Uit dit onderzoek blijkt dat 

consultaties met Russische of Spaanse 

patiënten wel degelijk langer duren. 

Consultaties van patiënten die geen officiële 

tolken* (bv. familie) gebruiken duren volgens 

dit onderzoek niet langer. 

Dit onderzoek 

- Consultaties die door een tolk* (telefoon, ad 

hoc-tolk*) ondersteund worden duren langer. 

Door het gebruik van de telefoon valt non 

verbale communicatie weg waardoor de 

consultatie langer kan duren. Bovendien moet 

er verbinding met een tolk* tot stand gebracht 

worden. Consultaties die door een niet officiële 

- Dit onderzoek 

geeft resultaten 

vanuit één 

specifieke 

omgeving weer. 

Niet opportuun 

om te gaan 

veralgemenen. 

- Vrij homogene 

groep van 

Spaanstalige 

patiënten.  

- Opvallende 

dominantie van 

onderzoeken met 

patiënten met 

Spaans als 

moedertaal.  

- Tekort aan 

informatie over 

                                                 
22 Tocher, T.M., Larson, E.B., Do physicians spend more time with non-English-speaking patients? In: Journal of General Internal Medecine, 1999 
23 Kravitz et al, Comparing the use of physician time and health care resources among patients speaking English, Spanish, and Russian. In: Med Care, 2000 
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consultaties. 72% (441) hiervan gaf 

aan geen tolk* nodig te hebben. De 

overige 28% (172) deed beroep op een 

tolk*. 15% (90) hiervan deed beroep 

op een niet officiële tolk*. 8% (51) 

deed beroep op een officiële tolk* (van 

het ziekenhuis) en 5% (31) maakte 

gebruik van een telefoontolk*.  

tolk* (bv. familie) ondersteund worden kunnen 

langer duren doordat deze tolk* bijkomende 

vragen of bedenkingen aan het gesprek kan 

toevoegen.  

- Consultaties die door een officiële tolk* (face 

to face, tolk* is aan ziekenhuis verbonden) 

ondersteund worden duren niet langer dan een 

consultatie waarbij geen tolk* vereist is.  

- Het is niet duidelijk of de samenwerking met 

officiële tolken*, die aan het ziekenhuis 

verbonden zijn, de kwaliteit van de zorg 

verbeteren. Het feit dat een consultatie met 

een dergelijke tolk* niet langer duurt dan een 

consultatie met een patiënt zonder LEP zou 

kunnen betekenen dat er in het eerste geval 

minder informatie wordt uitgewisseld en dat er 

minde ruimte is voor bijkomende vragen van de 

patiënt.  

de inhoud van de 

consultaties en 

de rol van de 

tolk*.  

- De vraag is of 

het criterium 

“tijd” hier wel op 

zijn plaats is. 

Uiteindelijk zet 

men tolken* in 

om de 

zorgverlening 

naar de patiënt 

toe te verbeteren 

en niet om tijd te 

besparen.  

- Dit onderzoek 

komt overeen 

met het 

onderzoek van 

Tocher en 

Larson.  

- Dit onderzoek 

komt niet 

overeen met de 

resultaten van 

het onderzoek 

van Kravitz et al.  

- Het verschil in 

opleiding van de 

tolken* kan een 

verklaring zijn. In 
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het Rhode Island 

Hospital zijn 

tolken* 

overbevraagd 

waardoor ze 

bewuster met 

hun 

tijdsbesteding 

omgaan.  

 

Kristen L. et al, 

Interpreters: Telephonic, 

In-Person Interpretation 

and Bilingual Providers. 

In: Pediatrics Vol. 125 

No.3 March 2010, pp. 

631-638 

Onderzoek naar de doeltreffendheid 

van tolken* via de telefoon, face to 

face tolken* en tolken* via (geteste) 

tweetalige hulpverleners.  

Het onderzoek vond plaats op de 

spoedgevallendienst van een 

kinderziekenhuis in Denver (stedelijke 

omgeving) waar 20% van de patiënten 

LEP hebben. Aan elke familie werd 

gevraagd welke taal ze thuis spreken 

en in welke taal ze het liefst wilden 

communiceren gedurende de 

consultatie. Na elke consultatie werd 

een interview met de deelnemers 

afgenomen. Tijdens dit interview werd 

nagegaan of de door de hulpverlener 

verschafte informatie wel degelijk door 

de patiënt begrepen werd.  

Werden van het onderzoek uitgesloten: 

patiënten met psychische problemen, 

gevallen van kindermishandeling.  

- In totaal namen er 1201 gezinnen aan het 

project deel. Zij werden willekeurig aan één van 

de drie methodes toegewezen: telefoontolken* 

(407), face to face (377), tweetalige 

hulpverlener (417). Geen weigeringen of 

uitsluitingen.  

- Uit de interviews die na afloop van de 

consultatie werden afgenomen, werd duidelijk 

dat alle patiënten de door de hulpverlener 

verschafte informatie zeer goed hadden 

begrepen. Dit geldt voor de drie methodes. 

- 90% van de deelnemende gezinnen vond de 

geboden taalbijstand uitstekend of goed. De 

gezinnen die taalbijstand kregen van een 

tweetalige hulpverlener vonden deze geboden 

taalbijstand minder kwalitatief dan de 2 andere 

methodes. Het gaat hier echter om een niet 

significant verschil.  

- Rol tolk* 

onduidelijk. 

- De looptijd van 

het onderzoek 

wordt niet 

vermeld.  

- In het 

onderzoek wordt 

vermeld dat er 

interviews met 

de deelnemers 

worden 

afgenomen. Het 

is echter niet 

duidelijk of ook 

hulpverleners en 

tolken* tot deze 

groep behoren. 
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Huang, J., Ramos, R., 

Jones K., Regenstein M., 

How hopitals use 

bilingual clinicians and 

staff to care for patients 

with language needs. 

Washington: George 

Washington University 

2009 

Er bestaan verschillende onderzoeken 

naar de toegevoegde waarde van het 

gebruik van gecertificeerde tolken*. 

Daarom dit onderzoek naar het gebruik 

van tweetalige artsen en werknemers 

om de zorg voor patiënten met LEP te 

verbeteren. 

Informatie werd op 3 verschillende 

manieren verzameld:  

Ten eerste een nationaal onderzoek 

binnen 800 ziekenhuizen. HR directeurs 

werd gevraagd aan een enquête deel te 

nemen. 899 personen namen deel aan 

dit onderzoek.  

Ten tweede een steekproef in de 

ziekenhuizen in California. Hierbij gaat 

de aandacht uit naar hoe men tweetalig 

Inleiding 

Onderzoek24 25 26 27 28  29 30 31 toont de 

voordelen van het inzetten van tweetalige 

artsen en werknemers aan: afspraken worden 

makkelijker gemaakt en nageleefd, afspraken 

rond medicatie zijn duidelijker, vermindering 

van het aantal patiënten dat op de 

spoedafdeling terecht komt, patiënten kunnen 

meer vragen stellen, patiënten geven aan dat 

ze de gekregen zorg duidelijk kwalitatiever 

vinden.  

Toch rijzen er ook bedenkingen: zijn ze 

tweetalig genoeg om professioneel te tolken*? 

Vaak kan men een eenvoudige conversatie in 

de andere taal voeren, maar is de kennis van 

medische woordenschat ontoereikend. Uit een 

recente studie van Moreno et al32 (zie p.61) 

- Rol tolk* niet 

duidelijk.  

 

                                                 
24 Manson, A., Language concordance as a determinant of patient compliance and emergency room use in patients with asthma. In: Medical Care, 1988 
25 Wilson et al, Effects of limited English proficiency and physician language on health care comprehension. In: Journal of General Internal Medicine, 2005 
26 Divi, C., Koss, R.G., Schmaltz, S.P., Loeb, J.M., Language proficiency and adverse events in US hospitals: A pilot study. In: International Journal for Quality in Health Care, 
2007 
27 Siejo, R., Gomez, H., Freidenberg, J., Language as a communication barrier in medical care for Hispanic patients. In: Hispanic Journal of Behavioral Sciences 1991, 
13(4):363-376 
28 Ngo-Metzger, Q., Sorkin, D.H., Phillips, R.S., Greenfield, S., Massagli, M.P., Clarridge, B., Kaplan, S.H. Providing high-quality care for limited English proficient patients: The 
importance of language concordance and interpreter use. In: Journal of General Internal Medicine, 2007, 22(Suppl2):324-330 
29 Mazor, S.S., Hampers, L.C., Chande, V.T., Krug, S.E., Teaching Spanish to pediatric emergency physicians: Effects on patient satisfaction. In:  Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine, 2002, 156(7):693-5. 
30 Green, A.R., Ngo-Metzger, Q., Legedza, A.T., Massagli, M.P., Phillips, R.S., Iezzoni, L.I., Interpreter services, language concordance, and health care quality. Experiences 
of Asian Americans with limited English proficiency. In: Journal of General Internal Medicine, 2005,  20(11):1050-1056. 
31 Jacobs, E.A., Sadowski, L.S., Rathouz, P.J., The impact of an enhanced interpreter service intervention on hospital costs and patient satisfaction. In: Journal of General 
Internal Medicine, 2007, 22(Suppl 2):306-311. 
32 

Moreno, M.R., Otero-Sabogal, R., Newman, J., Assessing dual-role staff-interpreter linguistic competency in an integrated healthcare system. In: Journal of General Internal 
Medicine, 2007, 22(Suppl2): 331-335 
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personeel bij patiënten met LEP inzet. 

Ten derde interviews met een aantal 

geselecteerde personen om informatie 

over beleid en praktijk te verzamelen.   

blijkt dat de taalkennis van 1 op 5 van de 

tweetalige stafleden onvoldoende is. Dit met 

fouten in de vertaling als gevolg. Vandaar dat 

gekwalificeerde tolken* steeds belangrijker 

worden. 

Onderzoek 

Meestal werken ziekenhuizen met een mix van 

gecertificeerde tolken* en ad hoc-tolken* 

(vrijwillig personeel met bijkomende taken en 

familie). Ad hoc-tolken* worden ingezet in 

noodsituaties. De vereiste capaciteiten van een 

ad hoc-tolk* ligt beduidend lager dan die van 

een gecertificeerde tolk*. Voor een 

gecertificeerde tolk* voorziet 80% van de 

ziekenhuizen een assessment alvorens deze 

persoon in dienst te nemen. Slechts 47% van 

de personeelsleden die als ad hoc-tolk* ingezet 

worden, nemen deel aan een assessment deel 

te nemen. Bovendien krijgen zij ook minder 

opleidingen aangereikt. Ziekenhuizen op het 

platteland werken meer met ad hoc- tolken*. 

Dit is een gevolg van het feit dat LEP* 

patiënten zich voornamelijk in een 

verstedelijkte omgeving bevinden.  

De meeste ziekenhuizen (83%) bieden wel 

opleidingen in het tolken* aan. In 27% van de 

gevallen is zo’n opleiding echter niet verplicht. 

Bovendien wordt niet iedereen geschoold. Vaak 

wordt dit beperkt tot verplegers en 

administratief personeel. Artsen volgen deze 

opleiding in mindere mate.  

Verwonderlijk is dat weinig ziekenhuizen (18%) 
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de tweetaligheid van hun artsen testen. De 

overige ziekenhuizen zijn dus niet op de hoogte 

van het niveau van tweetaligheid van hun 

personeel. 46% van de respondenten geeft aan 

dat zij hier geen prioriteit aan geven. Andere 

redenen: men weet niet welke tool te 

gebruiken, het kost te veel.  

Opleiding, assessments en het ontwikkelen van 

een beleid zijn volgens deze studie dan ook een 

prioriteit.  

Technische standaarden bij VRI 

Korak C., Remote 

Interpreting via Skype. 

Berlin: Frank & Timme 

Verlag 2010, p. 25 

Verwijzing naar: Mouzourakis, 

Panayotis, Remote interpreting: a 

technical perspective on recent 

experiments In: Interpreting 8/1, 45-

66 

Onderzoek in 2001 te New York leverde 

minimumstandaarden voor VRI op: 

“14kHz sound (requiring 128 kbps) for 

sending floor sound to the booths 

(14kHz) and 10 kHz sound (at 64 kbps) 

for sending interretation back to the 

floor (10kHz);512 kbps for the image of 

the speaker plus 384 kbps for the 

floor/podium image” 

- Inmiddels zijn er 

wellicht al andere 

standaarden. 

Ibid. p. 24 Verwijzing naar: Braun S., 

Kommunikation unter widrigen 

Umständen? Einsprachige und 

gedolmetschte Kommunikation in der 

Videokonferenz Tübingen: Narr., SA 

De positie van de camera is erg 

belangrijk voor een optimaal gebruik 

van het VRI systeem. Bovendien moet 

het beeld kwalitatief genoeg zijn zodat 

de tolk* mimiek en gebaren van de 

spreker kan waarnemen. Verder is het 

van belang dat er zo weinig mogelijk 

vertraging op de beelden zit. Door deze 

vertragingen kunnen backchannel 

signalen* te laat weergegeven worden, 

waardoor tolk* hier te laat op inspeelt.  
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Ibid. p. 158 Naar aanleiding van het onderzoek 

“tolken* op afstand via Skype” werden 

minimumvereisten voor de technische 

vereisten weergegeven.  

De tolk* beschikt over:  

- Een computer met goede processor 

(minstens 1GHz), minstens 1GB RAM-

geheugen, een 

breedbandinternetverbinding (minstens 

8mbit/s downloadsnelheid en een 

kabelverbinding).  

- Een headset (ruis tegengaan) 

- Een camera met hoge resolutie 

 

De arts beschikt over: 

- Een computer met goede processor 

(minstens 1GHz), minstens 1GB RAM-

geheugen, een 

breedbandinternetverbinding (minstens 

8mbit/s downloadsnelheid en een 

kabelverbinding).  

- Een camera met hoge resolutie 

- Een dasmicrofoon (om ruis tegen te 

gaan) 

- Deze technische 

vereisten zullen niet 

geheel overeenstemmen 

met de vereisten voor het 

gebruik van Movi2, maar 

geven wel een idee van 

wat nodig is.  

- Technologische 

informatie is snel 

achterhaald.  

Fruyt, P., Het 

ontwikkelen en testen 

van een systeem van 

tolken*/intercultureel 

bemiddelen via het 

Internet. UZ Gent: 2011 

p. 10 

Het hierbij gehanteerde systeem werd 

voor het pilootproject “ontwikkelen en 

testen van een systeem van 

tolken*/intercultureel bemiddelen via 

het Internet” gebruikt.  

Testomgeving 1: Videoconferencing in 

testlab omgeving op UZ Gent campus  

-2 afgescheiden lokalen met meerdere 

LAN connecties (100Mb FD en een Wifi  

Access Point). 

- Firewall met een publieke LAN waar 

de TMS/MOVI-server en VCS 

Expressway op geconnecteerd zijn 

(100Mb FD).  

TMS en Expressway moeten een 

routable Internet IP-adres hebben.  

Toegang tot het internet vanaf de 

- Testomgeving, 

misschien nog 

aanpassingen naar 

gelang de bevindingen.  

- De bevindingen van dit 

artikel zijn enkel voor 

informatici bedoeld.   
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firewall 

- 2 PC’s met HD-webcam (100MB FD, 

Wifi (802.11g) en vaste IP-adressen). 

Met de afgesproken specificaties. 

- 1 Tandberg MXP1700 endpoint met 

vast IP-adres 

Testomgeving 2: Videoconferencing 

tussen UZ-Gent en ZNA (Ziekenhuis 

Netwerk Antwerpen) 

- 1 lokaal bij UZ-Gent en 1 lokaal bij 

ZNA met meerdere 100Mb FD 

aansluitpunten. 

- UZ-Gent: Firewall met een publieke 

LAN waar de TMS/MOVI-server en VCS 

Expressway op geconnecteerd zijn 

(100Mb FD).  TMS/MOV-server en VCS 

Expressway moeten een routable 

Internet IP-adres hebben.  

Toegang tot het internet vanaf de 

firewall. 

- 2 PC’s met HD-webcam (100MB FD, 

Wifi (802.11g) en vaste IP-adressen) 

met de afgesproken specificaties. 

- UZ-Gent: 1 Tandberg MXP1700 

endpoint met vast IP-adres. 

 

Testomgeving 3: Videoconferencing 

tussen UZ-Gent en een ADSL (of  

Kabel) internet gebruiker.  

- 2 lokalen (UZ Gent – ZNA): meerdere 

LAN aansluitingspunten (100Mb FD) en 

ADSL of kabel internet aansluiting.  
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- UZ-Gent: Firewall met een publieke 

LAN waar de TMS/MOVI-server en VCS 

Expressway op geconnecteerd zijn 

(100Mb FD).  TMS/MOV-server en VCS 

Expressway moeten een routable 

Internet IP-adres hebben.  

Toegang tot het internet vanaf de 

firewall. 

- 2 PC’s met HD-webcam (100MB FD, 

Wifi (802.11g) en vaste IP-adressen). 

Met de afgesproken specificaties.  

- UZ-Gent: 1 Tandberg MXP1700 

endpoint met vast IP-adres. 

Ibid. p. 25-26 Idem Uit ervaringen binnen UZG was de 

aanwezigheid van een draadloos 

netwerk belangrijk om een vlotte 

werking van het systeem te kunnen 

waarborgen. 

In ZNA, echter, had men ook negatieve 

ervaringen met het draadloze systeem 

door een gebrek aan draadloze 

netwerkverbindingen. Bovendien was 

de beeld- en geluidskwaliteit minder 

goed dan via een niet-draadloos 

netwerk  

 

VRI bij doven 

RTV Noord 

(http://www.rtvnoord.nl/

nieuws/indexvideo.asp?pi

d=95776&video=1&autop

lay=ja) 10/05/2011 

Mogelijkheden VRI in andere sectoren VRI biedt ook mogelijkheden in andere 

sectoren dan de gezondheidszorg.  

 

Deze werkwijze wordt in Nederland 

namelijk ook gehanteerd om 

 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
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dienstverlening aan doven en 

slechthorenden op het gemeentehuis te 

verbeteren. In de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer loopt 

momenteel een proefproject met een 

online doventolk*. Op het 

gemeentehuis vertaalt de tolk*, die te 

zien is op een beeldscherm, het 

gesprek tussen de ambtenaar en de 

burger. Dat kan in gebarentaal maar 

ook in geschreven taal. De online tolk* 

helpt op deze manier bij het aanvragen 

van vergunningen en diensten. Het 

voordeel van de online tolk* is dat de 

doventolk* niet in levende lijve naar 

het gemeentehuis hoeft te komen. 

National Association of 

the Deaf (NAD) 

(http://www.nad.org/issu

es/technology/vri/advoca

cy-statement-medical-

setting) 12/05/2011 

Bedenkingen van de NAD bij VRI.  - Bij VRI is het niet mogelijk dat de 

tolk* de patiënt fysiek volgt bij 

verschillende onderzoeken.  

- VRI is niet toegankelijk voor dove 

patiënten die ook gezichtsproblemen 

hebben of het Syndroom van Usher. 

- VRI is niet toegankelijk voor dove 

patiënten met cognitieve, 

psychiatrische of linguïstische 

problemen. 

- VRI is moeilijk toegankelijk voor 

vermoeide patiënten of patiënten onder 

invloed van medicatie. 

- VRI zou ongeschikt kunnen zijn 

wanneer regionale gebarentaal gebruikt 

wordt. Hierbij wordt de voorkeur aan 

 

http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
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een lokale tolk* gegeven. 

Fels et al, Providing 

inclusive video-mediated 

communication. In: 

Annual Review of 

Communications, 2004, 

v57. pp. 593-601. 
 

- Verwijzing naar verschillende 

onderzoeken i.v.m. voor- en nadelen 

van VRI voor doven. 

- VRI biedt mogelijkheden voor doven 

die in een afgelegen gebied wonen. Zij 

kunnen dit systeem gebruiken om van 

thuis uit met het ziekenhuis in contact 

te komen.  

- Bij het gebruik van VRI hebben 

tolken* de neiging om de snelheid van 

de gebaren te verminderen en de 

omvang van de gebaren te verkleinen. 

Dit is een knelpunt.33  

- Turn taking* verloopt moeizaam 

tussen niet-horenden die via 

gebarentaal communiceren. Dit is vaak 

te wijten aan de vertragingen van de 

beelden.34 

- Geen datum van 

onderzoek vermeld.  

Keating E., Mirus G., 

American Sign Language 

in virtual space: 

Interactions between 

deaf users of computer-

mediated video 

communication and the 

impact of technology on 

language practises. In: 

Language in Society 32, 

2003, 693-714 

De gevolgen van het gebruik van 

technologische 

communicatiemogelijkheden op de 

Amerikaanse gebarentaal. 

- Door de komst van de 

teletypewriter*, werd communicatie 

voor doven makkelijker. Opvallend is 

dat zij vaak gebruik maken van 

afkortingen om de turn taking* te 

vergemakkelijken. 

- Bij het gebruik van VRI kunnen soms 

problemen optreden door de 

beperkingen van de camera of 

webcam. Meestal past een persoon niet 

helemaal in het beeld en wordt enkel 

- Gezien doven gewend 

zijn om bepaalde 

signalen te hanteren om 

de turn taking* beter te 

laten verlopen, kunnen 

deze ook bij VRI gebruikt 

worden.  

                                                 
33 Keating, E., & Mirus, G., American sign language in virtual space: Interactions between deaf users of computer-mediated video communication and the impact of technology 
on language practices. In: Language in Society, 2003, 32, 693-714. 
34  Blades, F., & Kyle, J., Video Conference and Sign Transmission: Studies carried out as part of the FORUM work on video conferencing. Via: http://www.sign-lang.uni-
hamburg.de/Forum/docs/vidconf.htm, 1998 

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Forum/docs/vidconf.htm
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het hoofd en een stuk van de romp 

getoond. Bepaalde woorden in de 

gebarentaal worden echter op lagere 

hoogte gevormd, bv. ter hoogte van de 

buik. Hierdoor kunnen 

communicatieproblemen optreden.  

- Het is opvallend dat het tempo van 

communiceren vertraagd wordt. 

Bovendien komen er vaak herhalingen 

en herformuleringen voor om 

onduidelijkheden zoveel mogelijk te 

vermijden. 

Blades, F., Kyle, J., Video 

Conference and Sign 

Transmission. Via: Centre 

for Deaf Studies, 

University of Bristol,1997 

(http://www.sign-

lang.uni-

hamburg.de/forum/docs/

vidconf.htm) 19/05/2011 

In het kader van het FORUM project 

(Horizon Programma “Deaf Studies on 

the Agenda”) werden een aantal 

experimenten uitgevoerd.  

Het doel hiervan is het gebruik van 

gebarentaal bij VRI onderzoeken, 

eventuele problemen opsporen en de 

haalbaarheid van VRI bij gebruik over 

langere afstanden. 

Gedurende 2 dagen kwamen 4 

verschillende experimenten aan bod. 

Een researcher en 2 proefpersonen 

waren aanwezig.  

Experimenten: 

- Test vingerspellen (woorden) 

- Test gebarentaal (woorden) 

- Test vertellen van een verhaal 

(gebarentaal) 

- Test conversatie (gebarentaal) 

- Het vingerspellen van woorden was 

beduidend moeilijker bij VRI dan face 

to face. Bij VRI was er meer tijd en 

concentratie nodig. Vaak waren 

herhalingen nodig.  

- De tweede test was dezelfde als de 

eerste, maar nu werden woorden 

d.m.v. gebarentaal gecommuniceerd. 

In tegenstelling tot de eerste test was 

het contrast tussen face to face en VRI 

nu veel minder groot. Bij het gebruik 

van VRI is het communiceren in 

gebarentaal veel doenbaarder dan 

communiceren d.m.v. het 

vingerspellen.  

Er doken weliswaar toch een aantal 

moeilijkheden op: soms was het 

moeilijk om het woord te begrijpen 

omdat er geen bijhorende context 

vermeld werd en nu en dan doken er 

 

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
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problemen op door het gebruik van 

regionale varianten. 

- De resultaten van de derde test (het 

vertellen van een verhaal in 

gebarentaal) waren eerder verrassend: 

elke proefpersoon kon het verhaal van 

zijn partner zonder veel problemen 

volgen. 

- Bij de 4de test werd er via VRI in 

gebarentaal geconverseerd. 

Voornamelijk positieve resultaten. 

- Enkele algemene bemerkingen: 

bewegingen achter de camera (bv. 

iemand die voorbij loopt) waren erg 

storend en zorgden voor afleiding, het 

was niet eenvoudig om met meer dan 1 

persoon tegelijk te communiceren, 

vingerspellen is niet geschikt voor het 

systeem van VRI, gebarentaal is zeker 

geschikt.  

- Naarmate de proefpersonen meer via 

VRI gewerkt hadden, ging het steeds 

vlotter. Enige oefening is dus 

noodzakelijk. 

Organisatie van een VRI systeem in de gezondheidszorg 

Paras, M., How New 

Technologies Address the 

Challange of Health Care 

Interpretation, A Paras 

and Associates Report, 

August, 2008 

Mogelijkheid om VRI in de 

gezondheidszorg te organiseren d.m.v. 

een “automated call distributor” (ACD) 

In 2005 werd een dergelijk systeem 

(Cisco Unified Communications 

Systems) in het San Joaquin General 

Een systeem distribueert automatisch 

alle inkomende oproepen op basis van 

de noden van de beller en de 

beschikbaarheid van de gevraagde 

persoon. Dit systeem wordt al zo’n 

twintigtal jaren in call centers gebruikt. 

- In de States bestaan 

Language Services 

(commercieel), iets wat 

wij niet kennen. 

- Paras is in de 

commerciële sector 
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Hospital in California opgezet. Bellers kunnen meteen een keuze 

maken, bv. “Wilt u geholpen worden in 

het Spaans, druk één”.  

Momenteel kunnen dergelijke systemen 

ook voor video oproepen gebruikt 

worden. Wanneer een hulpverlener een 

tolk* nodig heeft, contacteert deze het 

netwerk. Het systeem zal eerst een 

tolk* zoeken die in het ziekenhuis 

aanwezig is, wanneer dit negatief is 

zoekt het systeem in het netwerk of er 

in nabij gelegen ziekenhuizen iemand 

aanwezig is. Als ook deze poging 

negatief blijft, maakt het systeem 

verbinding met tolken* (VRI). Een 

telefonische tussenkomst is de laatste 

stap. 

 

Een netwerk tussen verschillende 

ziekenhuizen met een pool van tolken* 

(die vanuit een centrale locatie worden 

ingezet ) biedt vele voordelen:  

- “talenbank” ter beschikking 

- Alle tolken* worden optimaal 

ingezet (ook tolken* die minder 

vaak voorkomende talen 

beheersen kunnen nu op 

verschillende plaatsen tegelijk 

ingezet worden) 

- Financieel voordelig: wanneer 

een bepaald ziekenhuis meer 

minuten service aan het netwerk 

actief. 
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levert dan dat het er zelf 

gebruikt, levert dit credits op. 

(en vice versa) 

- Geen reistijd, wachttijd, kosten 

Moreno et al, Assessing 

Dual-Role Staff-

Interpreter Linguistic 

Competency in an 

Integrated Healthcare 

System. Via: Society of 

General Internal 

Medicine, 2007 

Vaak worden tweetalige 

personeelsleden met een andere functie 

(dual-role staff interpreter) ingezet om 

te tolken* voor anderstalige patiënten.  

Doel van deze studie: linguïstische 

competenties van tweetalige 

personeelsleden met 2 rollen meten en 

standaarden voor dergelijke tests 

bepalen.  

Dual-role staff interpreters namen 

vrijwillig deel aan een linguïstische 

competentie test (2003). Deze test 

werd door het taalonderwijs ontwikkeld 

en focust op begrip, volledigheid en 

woordenschat. Zowel het Engels als de 

andere taal werden getest.  

Drie mogelijke niveaus: not passing, 

basic (limited ability to read, write and 

speak English and the second 

language), en medical interpreter level. 

In focusgroepen warden de resultaten 

besproken.   

- 840 dual-role staff interpreters 

werden op de volgende talen getest: 

Spaans (75%), Chinees (12%), 

Russisch (5%). De meeste dual-role 

staff interpreters oefenen volgende 

functies uit: administratief assistent 

(39%), medisch assistent (27%), 

algemeen ziekenhuispersoneel (17%).  

2% slaagde niet op de test. 21% 

slaagde op het basisniveau, 77% 

behaalde het medical interpreter level. 

Conclusie: 1 op 5 dual-role staff 

interpreters binnen een grote 

gezondheidszorgorganisatie heeft 

onvoldoende competenties om als 

medische tolk te kunnen fungeren.  

- Uit de focusgroepen kwam naar voor 

dat de meeste dual-role staff 

interpreters weinig zelfvertrouwen 

hebben m.b.t. hun tolkcapaciteiten. 

Bijkomende opleiding is dus 

noodzakelijk. De meerderheid van de 

deelnemers bevestigde dat ze zich door 

hun deelname aan de test nu meer 

gewaardeerd voelden door collega’s.  

- Verrassend: sommige dual-role staff 

interpreters bleken zelf LEP te hebben.  

- Rol tolk onduidelijk. 

- Het meten van 

linguïstische competentie 

houdt geen rekening met 

andere belangrijke 

competenties. Bv. 

culturele competentie, 

emotionele 

verbondenheid, geduld 

etc.  
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Supplementaire opleidingsbehoeften van tolken*/bemiddelaars en hulpverleners 

Fruyt, P., Het 

ontwikkelen en testen 

van een systeem van 

tolken*/intercultureel 

bemiddelen via het 

Internet. UZ Gent: 2011 

p.8-9 

Rapport over het project “ontwikkelen 

en testen van een systeem van 

tolken*/intercultureel bemiddelen via 

het Internet” in het UZ Gent en ZN 

Antwerpen. Doel van dit project is Het 

ontwikkelen van een zo goedkoop 

mogelijk en kwalitatief systeem voor 

tolken*/intercultureel bemiddelen door 

middel van een systeem van VRI 

tussen 4 ziekenhuizen. Doel van dit 

project is de toegankelijkheid en 

kwaliteit van de zorg voor allochtone 

patiënten te verbeteren.  

Checklist voor hulpverlener en 

interculturele bemiddelaar* voorzien 

voor een beter verloop. 

Aandachtspunten: belang van 

technische voorbereiding, aandacht 

voor de bemiddelende rol van de tolk*, 

ruimte creëren voor inbreng en vragen 

van de tolk*. 

- Wordt deze checklist 

effectief gebruikt? 

Ibid. Ibid. UZ Gent:  

- Artsen en verpleegkundigen van de 

afdelingen waar het VRI-systeem werd 

ingezet, werden op de vorming 

voorbereid d.m.v. een PowerPoint 

presentatie die antwoord gaf op vragen 

als “wat is VRI?”, “Hoe taalbijstand 

aanvragen?” etc.  

- Vorming werd voorzien voor de artsen 

en (hoofd)verpleegkundigen van de 

betrokken afdelingen, sociaal werkers, 

administratieve medewerkers 

secretariaat sociale dienst en 

medewerkers van het onthaal. 

- Ontwikkeling van een folder 

(handleiding voor alle medewerkers die 

het VRI wensen te gebruiken) 
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ZN Antwerpen:  

Draaiboek met informatie voor de 

interculturele bemiddelaars* rond het 

plannen van afspraken, gebruik van de 

software etc.  

Bijkomende aandacht voor 

sensibilisering is noodzakelijk.  

Korak C., Remote 

Interpreting via Skype. 

Berlin: Frank & Timme 

Verlag, 2010 p. 95-96 

Verwijzing naar een Oostenrijks 

onderzoek35 waarbij 13 interviews met 

6 tolken* uit de medische en 

psychotherapeutische sector werden 

afgenomen. Door dit onderzoek wil 

men de verschillende meningen over de 

rol van de tolk* in de medische sector 

analyseren.  

Daar richtlijnen voor tolken* in dit 

domein ontbreken, kwamen veel van 

elkaar verschillende meningen naar 

boven.  

Opvallend is, dat geen enkele van de 

ondervraagde tolken* een verschil 

tussen tolken* in de 

psychotherapeutische sector en andere 

medische sectoren kon noemen. 

Opmerkelijk is ook dat de meeste 

tolken* zich als het ware verstopten 

achter het feit dat ze eigenlijk “geen 

echte” tolken* waren, maar als het 

ware in het vak ingerold waren.  

- Hieruit kunnen we 

concluderen dat 

bijkomende opleidingen 

voor tolken* noodzakelijk 

zijn. Zeker om ook het 

niveau van 

zelfvertrouwen op te 

krikken. 

Ibid. p. 135 Onderzoek over tolken* via Skype. 

Studie vond plaats van midden juli tot 

eind november 2009 en dit in de 

Frauenklinik des Landeskrankenhaus 

Graz. 

Na afloop van de studie werden 

hulpverleners geïnterviewd om een 

6 artsen gaven meteen aan dat ze in de 

VRI situatie de tolk* als hun 

gesprekspartner beschouwen, en dus 

niet de patiënt. 2 artsen gaven aan dat 

ze zowel de patiënt als de tolk* als hun 

gesprekspartner beschouwden.   

- Het is belangrijk dat 

hulpverleners beseffen 

dat de patiënt hun directe 

gesprekspartner is. Zij 

dienen deze dan ook 

direct aan te spreken 

i.p.v. zich tot de tolk* te 

                                                 
35 Uluköylü, S., “…Manchmal streite ich auch”, In: Grbić, Nadja/Pöllabauer, 2006: “Ich habe mich ganz peinlich gefühlt.” Forschung zum Kommunaldolmetschen in Österreich: 
Problemstellungen, Perspektiven, und Potenziale. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (Selbstverlag) p. 181-229 
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beter zicht op hun ervaring met VRI te 

kunnen krijgen.  

richten. Vorming kan 

hierbij helpen om dit 

duidelijk te maken.   

Ibid. p. 148 - 156 Idem 

 

Na het onderzoek zat de onderzoeker 

met de tolken* samen. Ze konden via 

een replay functie hun tolksessies 

herbeluisteren. Om de desbetreffende 

sessie bij de tolk* in herinnering te 

brengen, konden zij vooraf hun 

antwoorden op de vragenlijsten terug 

inkijken.  

Bij het herbeluisteren konden de 

tolken* op de pauzeknop drukken 

wanneer zij een opmerking wilden 

invoegen, bv. over beeld- en 

geluidskwaliteit, problemen met turn 

taking* etc.  

De meerderheid van de tolken* nam bij 

het beoordelen van hun tolkprestaties 

een defensieve houding aan, wat niet 

tot constructieve resultaten leidde.  

Door het toepassen van de replay 

methode werd wel duidelijk dat tolken* 

bij het gebruik van Skype in aanraking 

kwamen met specifieke problemen die 

eigen zijn aan de situatie. Bv. 

onlogische segmentatie van het 

gesprek, onderbrekingen door de 

arts,…). Het werd ook duidelijk dat 

artsen bepaalde strategieën gebruiken 

om de communicatie te 

vergemakkelijken. Zij hebben namelijk 

de neiging om bv. te herhalen en 

vereenvoudigen. Het is echter niet 

duidelijk of deze 2 tendensen ook bij 

andere tolktechnieken*, bv. 

telefoontolken*, voorkomen.  

- Vaak konden tolken* 

zich niet meer herinneren 

waarover bepaalde 

sessies gingen. De tijd 

tussen de tolksessie en 

het herbekijken ervan 

mag dus niet te groot 

zijn. 

- De hoeveelheid 

opmerkingen die door de 

tolk* gemaakt worden 

kunnen van zijn of haar 

persoonlijkheid 

afhankelijk zijn 

(introvert-extrovert). 

 

Ibid. p. 158 - 159 Idem  

 

 

Tolken* en hulpverleners moeten 

gesensibiliseerd worden over de 

karakteristieken van gesprekssituaties 

bij het tolken* via Skype.  

Zo moeten artsen bijvoorbeeld met het 

volgende rekening houden:  

- Tolk* en de gesprekspartner niet 

onderbreken. 
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- Onnatuurlijke onderbrekingen 

vermijden. Dus liever een wat langere 

en samenhangende boodschap in één 

keer vertellen, in plaats van in het 

midden te stoppen om eerst de tolk* te 

laten tussenkomen.  

- Aan het einde van de sessie ruimte 

laten voor eventuele bijkomende 

vragen van de patiënt en tolk*.  

Ook voor de tolken* is sensibilisering 

nodig. Bovendien zou er meer aandacht 

besteed moeten worden aan het briefen 

van de tolk* m.b.t. de medische 

situatie van de patiënt en de reden van 

de huidige consultatie. 
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Voordelen en Nadelen van face to face tolken*, telefoontolken* en tolken* via VRI 

 Voordelen Nadelen 

Face to face  Minder stresserend en  

vermoeiend voor tolk* 

 Geen technologische 

problemen, geluid 

optimaal1 

 Persoonlijk contact2 

 Visueel aspect3 

 In elke situatie 

inzetbaar4 

 Geschikt wanneer 

patiënten niet luid 

kunnen spreken5 

 Beschikbaarheid6 

 Reiskosten 7 

  Tijdswinst & comfort tolk* 8 

 Het gesprek neemt meer tijd 

in beslag9 

Telefoon  Reiskosten  (tolk* en 

patiënt)10 11 

 Tijdswinst & comfort 

tolk* (tolk* en patiënt)12 

13 
 Tolk* kan 

thuiswerken14 

 Flexibele werkuren 

voor tolk*15 

 Snelle 

beschikbaarheid16 

 Meer privacy en kan 

voorkeur patiënt 

genieten bij schaamte of 

verlegenheid17 18 

 Tolk* kan beter  

objectiviteit bewaren19 

 Tolk* kan tempo van 

gesprek beter 

controleren20 

 Eenvoudige handeling21 

 Apparatuur neemt 

weinig plaats in beslag22 

 Ideaal voor simpele 

conversaties23 

 Voor de meeste 

patiënten een vertrouwde 

handeling24 

 Patiënt en 

hulpverlener voelen zich 

meer verbonden.25 

 Veilig voor tolk* 

 Afwezigheid van mimiek, 

gebaren en persoonlijk contact 

waardoor onzekerheid bij artsen 

en patiënten over de geleverde 

kwaliteit ontstaat26 

 Wie is wie?27 

 Technische problemen: meer 

dan bij de video tool28 

 Eentonig en vermoeiend 

voor tolk*29 

 Onzeker gevoel bij tolk*: ze 

kunnen niet zien wat er 

gebeurt30 

 Problemen bij internationale 

telefoongesprekken: verschil in 

cultuur en tijd31 

 Moeilijker voor tolk*om 

logische afleidingen te maken 

en informatie correct in te 

schatten32 

 Moeilijkheden voor 

astmapatiënten33 

 Flexibiliteit van tolk* nodig34 

 Men verwacht vaak dat 

tolken* via telefoon weinig tijd 

in beslag neemt, wat in een 

medische situatie niet altijd 

positief is35 

 Verhoogde concentratie 

nodig voor tolk* wanneer geluid 

niet optimaal 

 Turn taking* soms moeilijk 

 Gesprekken worden ingekort 

om kosten te besparen36 

Video  Reiskosten 37 

 Kostenefficiënt: 

tolken* worden minder 

duur opdat ze op een 

efficiënte manier 

ingezet worden38 

 Vertraging van beeld47 

 Camerapositionering, 

lichtinval en geluid soms niet 

optimaal48  49 

  “Geïsoleerde” tolk*50 

 Technische problemen, maar 
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 Tijdswinst & comfort   

Tolk* 39 40 

 Mimiek, gebaren en  

persoonlijk contact41 

 Mogelijk voor doven42 

 Tolk* kan woordenlijs- 

ten op discrete wijze 

benutten43 

 Werken met VRI geeft 

een meer formeel 

karakter aan de 

interventie44 

 Kan ingezet worden bij 

patiënten thuis die 

afgelegen wonen45 

 Privacy is mogelijk: 

camera kan even 

afgedekt worden46 

 Veilig voor tolk* 

minder dan bij de telefoon51 

 Het gesprek neemt meer tijd 

in beslag52 

 Oogcontact en turn taking* 

niet evident53 54 

 Voorbereidingstijd te kort55 

 Terughoudendheid van 

patiënten56 

 Niet mogelijk voor erg zieke 

patiënten, vermoeide patiënten 

of patiënten o.i.v. medicatie57 58 

 Tolk* kan patiënt fysiek niet 

volgen bij andere 

onderzoeken.59 

 Niet bruikbaar voor 

patiënten met cognitieve, 

psychiatrische of linguïstische 

problemen60 

 Niet bruikbaar voor dove 

patiënten die ook gezichtspro- 

blemen hebben of het 

Syndroom van Usher.61  

 VRI zou ongeschikt kunnen 

zijn wanneer regionale 

gebarentaal gebruikt wordt. 

Hierbij wordt de voorkeur aan 

een lokale tolk* gegeven.62 

 “Camera shyness” bij 

patiënten, vermoedelijk 

veroorzaakt door het kleine 

venstertje waarop patiënten 

kunnen zien hoe de tolk* hen 

ziet63 

 Door fixatie op het scherm is 

er minder contact tussen 

hulpverlener en patiënt64 

 Verhoogde concentratie 

nodig voor tolk* wanneer beeld 

en geluid niet optimaal 
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3.2 Conclusie 
 
Bovenstaande tabellen maken duidelijk dat VRI de kwaliteit en toegankelijkheid van 
de gezondheidszorg aanzienlijk verbetert. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
alle betrokken partijen de voorkeur aan face to face tolken geven. Het persoonlijk en 
visueel contact is daarbij een pluspunt. In de tweede plaats verkiezen alle betrokken 
partijen VRI. Telefoontolken komt slechts op de derde plaats. In de meeste gevallen 
werd VRI door alle patiënten evenwaardig aan face to face tolken bevonden. Vaak 
waren patiënten over de drie (face to face, VTI en telefoontolken) methoden erg 
tevreden. Hulpverleners en tolken echter zijn vaak sceptisch t.o.v. VRI. Weinig 
hulpverleners zijn bovendien bereid om het VRI-systeem zelf op te starten. 
Vermoedelijk is VRI als methode helemaal niet minder kwalitatief dan face to face. 
Aangezien deze methode nog niet ingeburgerd is, is het normaal dat er nog 
bepaalde vooroordelen bestaan. Uiteindelijk brengt VRI minder moeilijkheden met 
zich mee dan aanvankelijk gedacht werd.  
 
De voornaamste voordelen van VRI: visuele input wat de tolken helpt om correct en 
genuanceerd te tolken, tijdsbesparing voor alle partijen, flexibiliteit, eenvoud van het 
systeem, voortdurend beschikbaar. Het benadrukken van het voordeel van tijdswinst 
kan echter ook stress bij de tolken veroorzaken.  
Als nadeel kan de eventuele verlegenheid en nervositeit van de patiënten ten 
opzichte van het systeem aangehaald worden. Tevens dient er aandacht aan turn 
taking*, privacy van de patiënt en de kwaliteit van beeld en geluid besteed te worden. 
Verder is het belangrijk dat de bemiddelaar de ruimte krijgt om kennis te maken met 
de patiënt en dat hij of zij steeds op de hoogte gebracht wordt van het doel van de 
interventie. Vaak vervalt de bemiddelaar ook volledig in de rol van tolk, waardoor er 
geen bemiddelend aspect meer aan te pas komt. Dit is eveneens een belangrijk 
aandachtspunt.  
Opvallend is dat patiënten vaak commentaar over de kwaliteit van de geleverde 
tolkprestatie geven, terwijl hulpverleners en tolken vooral de communicatiemethode 
zelf bekritiseren. Tolken hebben ook vaker kritiek op technologische problemen dan 
de andere partijen.   
 
Ook doven kunnen zonder veel problemen gebruik maken van de VRI methode. De 
beeldkwaliteit moet dan echter zeer goed zijn om vertragingen van beeld te 
vermijden. Als het beeld vertraagd wordt weergegeven, dan belemmert dit uiteraard 
de communicatie die via gebarentaal verloopt. Opvallend is dat het vingerspellen van 
woorden via VRI bijzonder moeilijk verloopt. In gebarentaal zelf communiceren, 
verloopt echter wel vlot. Eveneens frappant is het feit dat de omvang en snelheid van 
de gebaren aanzienlijk verminderd wordt bij het gebruik van VRI. Er moet wel 
rekening mee gehouden worden dat VRI niet in elke situatie gebruikt kan worden, bv. 
bij regionale varianten, patiënten die leiden aan het syndroom van Usher etc.  
 
Ongeacht de vele voordelen die VRI biedt, kan dit systeem niet in om het even welke 
situatie gebruikt worden. Voor situaties waar empathie onontbeerlijk is, kan men 
beter voor een face to face tolk kiezen.  
Naar de toekomst toe kan dit systeem zeker ook in andere contexten gebruikt 
worden. Zo kan het systeem ook ingezet worden om patiënten thuis verder op te 
volgen, zelfs voor patiënten die de taal wel beheersen. Ook andere sectoren behoren 
tot de mogelijkheden, bv. taalbijstand door VRI in het gemeentehuis.  
 
 
Over technische standaarden bij het gebruik van VRI is weinig informatie terug te 
vinden. Vaak is die informatie erg gedateerd of is deze uit een andere context 
afkomstig. Uit een studie over het gebruik van VRI via Skype zijn wel een aantal 
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standaarden naar voren gekomen. Deze zijn niet officieel maar kunnen 
desalniettemin betekenisvol zijn.  
 
Er bestaan verschillende manieren om een VRI systeem in de gezondheidszorg te 
implementeren. Het enige systeem waar in de literatuur uitgebreide informatie over 
terug te vinden is, is een systeem te werken dat alle inkomende oproepen op basis 
van de noden en de beschikbaarheid van de gevraagde persoon gaat sturen. Dit 
systeem wordt in call centers gebruikt. De vraag naar VRI moet wel groot genoeg zijn 
vooraleer een dergelijk systeem opgezet kan worden.  
 
Tolken en hulpverleners hebben nood aan bijkomende opleidingen. Door VRI te 
gebruiken moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke 
aandachtspunten. Na een aantal opleidingen kunnen de tolken bijvoorbeeld ook met 
een checklist werken. Deze checklist is een opsomming van aandachtspunten en 
kan ondersteunend werken.  
Ook hulpverleners hebben nood aan een zekere vorming. Niet alleen voor de tolken 
en bemiddelaars gelden bepaalde aandachtspunten, ook hulpverleners moeten zich 
aan het gebruik van deze tool aanpassen.  
 
Een beperking die voor de meeste onderzoeken geldt, is dat de rol van de tolk niet 
beschreven wordt. Het is dan erg moeilijk om in te schatten met welke concrete 
situatie we dan te maken hebben.   
Verder betreft het vaak erg kleinschalige onderzoeken bij een homogene groep 
patiënten, bv. allen Spaanstalig. 
Het is wel zo dat al deze kleinschalige onderzoeken min of meer tot dezelfde 
conclusies hebben geleid. Hierdoor krijgen deze conclusies wel meer betekenis.  
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4. Glossarium 

Voor dit Glossarium werd, tenzij anders vermeld, beroep gedaan op volgend werk:  
Salaets, H., Segers, W., Bloemen, H., Terminologie van het tolken. Nijmegen: 
Uitgeverij Vantilt, 2008.   
 
 
Ad hoc-tolk  
Persoon die tolkt zonder daartoe te zijn opgeleid.  
 
Ad hoc-tolken 
Tolken zonder daartoe te zijn opgeleid 
 
Backchannel signal 
Een geluid, een gebaar, een uitdrukking of een woord dat door de persoon die 
luistert gebruikt wordt om aan te geven dat hij of zij actief naar de spreker luistert.36 
 
Codec 
Een codec is software die wordt gebruikt om een mediabestand, zoals een 
muzieknummer of een video, te comprimeren of te decomprimeren.37 
 
Conferentietolk 
Persoon die wat tijdens een conferentie wordt gezegd mondeling overbrengt uit de 
ene taal in de andere taal.  
 
Conferentietolken 
Wat tijdens een conferentie wordt geëgd mondeling overbrengen uit de ene taal in de 
andere taal.  
 
Consecutief tolk 
persoon die wat is gezegd in de ene taal na enige tijd mondeling overbrengt in de 
andere taal 
 
Consecutief tolken 
vorm van tolken; wat is gezegd in de ene taal na enige tijd mondeling overbrengen in 
de andere taal.  
 
Deontologische code voor tolken  
Deontologische regels waaraan een tolk zich tijdens de uitoefening van zijn beroep 
moet houden.  
 
Doventolk 
Persoon die voor doven of voor een gemengd publiek van doven en horenden tolkt.  
 
Fatische communicatie  
Phatic communication of in het Nederlands fatische communicatie is het spreken om 
sociale redenen en zonder de bedoeling om informatie over te dragen. De term is 
geïntroduceerd door de antropoloog Bronisław Malinowski in het begin van de 20e 
eeuw. Een voorbeeld is de zin "Hoe gaat het ermee?". Dikwijls is dit alleen een 
algemene begroeting en niet bedoeld om een echt antwoord te krijgen anders dan 

                                                 
36

 Bron: About.com: http://grammar.about.com/od/ab/g/backchannelsignalterm.htm 20/07/2011 
37

 Bron: Windows Vista Helpdesk: http://www.vista-helpdesk.nl/tips-a-tricks-windows-vista/92-vragen-

over-codecs-.html 03/08/2011 

http://grammar.about.com/od/ab/g/backchannelsignalterm.htm
http://www.vista-helpdesk.nl/tips-a-tricks-windows-vista/92-vragen-over-codecs-.html
http://www.vista-helpdesk.nl/tips-a-tricks-windows-vista/92-vragen-over-codecs-.html
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het even zo fatische "Goed. Dank u. En met u?". 
Ook hele conversaties kunnen fatisch zijn en geen ander doel dienen dan dat de 
deelnemers 'elkaars aanwezigheid bevestigen'. Of gewoon omdat stilte als 

ongemakkelijk wordt ervaren, kortom: praten om het praten.38 

 
Freelance tolk 
Persoon die als zelfstandige tolkt. 
 
Full-Duplex 
In de communicatietechniek is full-duplex de mogelijkheid om informatie te versturen 
in beide richtingen en tegelijkertijd.39 
 
Half-Duplex 
In de communicatietechniek is half-duplex de mogelijkheid om informatie te versturen 
in beide richtingen (in tegenstelling tot simplex), maar niet tegelijkertijd (in 
tegenstelling tot full-duplex). 40 
 
Intercultureel bemiddelaar  
Gespreksbemiddelaar tussen personen uit verschillende culturen.  
 
Juridisch tolken 
Wat in een juridische context wordt gezegd mondeling overbrengen uit de ene taal in 
de andere taal.  
 
LEP 
Acroniem voor “limited English proficiency” en “limited English proficient”. De definitie 
van LEP die door het U.S. Census Bureau gebruikt wordt luidt: “Een patiënt die zijn 
eigen kennis van het Engels en zijn bekwaamheid om het te spreken als zijnde 
minder dan “zeer goed” beoordeelt.” Door het American Community Survey uit 2005 
werden er ongeveer 23 miljoen individuen in deze categorie geïdentificeerd.41  
 
Lichaamstaal 
Informatie die wordt overgebracht door expliciete, impliciete of onwillekeurige 
lichaamsbewegingen of veranderingen in het fysieke uiterlijk.  
 
Medisch tolk 
Persoon die wat in een medische context wortd gezegd mondeling overbrengt uit de 
ene in de andere taal. 
 
Medisch tolken 
Wat in een medische context wordt gezegd mondeling overbrengen uit de ene in de 
andere taal.  
 
Notitietechniek  
Techniek die een tolk hanteert wanneer hij notities maakt.  

                                                 
38 Bron: Ibi: http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/hid/9/sid/28/vid/3143/wat_is_phatic_communication 

02/08/2011 
39

 Bron: Opleiding “Datacommunicatie Ethernet en TCP/IP”: 

http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf 
16/06/2011 
40

 Bron: Opleiding “Datacommunicatie Ethernet en TCP/IP”: 

http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf) 
16/06/2011 
41

 Bron: Office guide to communicating with limited English proficient patients: http://www.ama-

assn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf 15/03/2011 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatietechniek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatietechniek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Simplex_(communicatie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Full-duplex
http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/hid/9/sid/28/vid/3143/wat_is_phatic_communication
http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf
http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf
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SeTIS 
Des Services de Traduction et d'Interprétariat en milieu Social (SeTIS). 
 
Simultaan tolken  
Vorm van tolken; wat is gezegd in de ene taal bijna gelijktijdig mondeling 
overbrengen in de ander taal; wat is gezegd in gesproken taal bijna gelijktijdig 
omzetten in gebarentaal of omgekeerd.  
 
Sociaal tolken  
Wat in een sociale context wordt gezegd mondeling overbrengen uit de ene taal in de 
andere taal.  
 
Telefoontolk  
Persoon die wat wordt gezegd via de telefoon mondeling overbrengt uit de ene taal 
in de andere taal. 
 
Telefoontolken 
Wat wordt gezegd via de telefoon mondeling overbrengen uit de ene taal in de 
andere taal.  
 
Teletypewriter (TTY) 
Een toestel dat het voor doven en stommen mogelijk maakt om te telefoneren. De 
gebruikers typen de boodschap in plaats van ze te vertellen.42  
 
Tolk 
Persoon die wat wordt gezegd mondeling overbrengt uit de ene taal in de andere 
taal.  
 
Tolken 
Wat wordt gezegd mondeling overbrengen uit de ene taal in de andere taal. 
 
Tolktechniek 
Techniek die een tolk hanteert. 
 
Tolkwetenschap 
Wetenschap met als onderzoeksobject de theoretische en toegepaste aspecten van 
het tolken.  
 
Turn taking 
Wisselen van gesprekspartner 
 
Videotolk 
Persoon die op afstand tolkt met behulp van audiovisuele middelen.  
 
Videotolken 
Afstandstolken met behulp van audiovisuele middelen.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42

 Bron: Wikipedia: http://simple.wikipedia.org/wiki/Teletypewriter 20/04/2011 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Teletypewriter
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