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WOORD VOORAF

Bij	 het	 afsluiten	 van	dit	 onderzoek	willen	we	 in	de	eerste	plaats	 al	 onze	 ‘informanten’	
bedanken:	 de	 hulpverleners	 die	 bereid	 waren	 tot	 een	 interview,	 de	 intercultureel	
bemiddelaars	die	ons	tijdens	focusgroepen	feedback	gaven	en	hun	leidinggevenden	die	
ons	 tijdens	 interviews	 en	 begeleidingscomités	 waardevolle	 informatie	 gaven	 over	 het	
verloop van het project.

Tijdens	de	evaluatie	kregen	we	ook	ondersteuning	van	 twee	uitstekende	 stagiaires,	de	
dames	 Rabia	 Uslu	 en	 Nancy	 Rojas	 die	 beiden	 aanzienlijk	 bijgedragen	 hebben	 tot	 het	
onderzoek. 

Op	deze	plaats	willen	we	nadrukkelijk	onze	collega’s	van	het	RIZIV	bedanken.	De	projecten	
interculturele	bemiddeling	 via	 videoconferentie	 zijn	 immers	het	 resultaat	 van	een	 zeer	
intensieve	samenwerking	tussen	het	RIZIV	en	de	FOD	VVVL.	In	het	bijzonder	de	ICT-dienst	
van	 het	 RIZIV	 speelt	 daarbij	 een	 zeer	 belangrijke	 rol.	 Bijna	 dagelijks	 is	 er	 overleg	 over	
de	 technische	 aspecten	 van	het	 project	 en	 zo	 goed	 als	wekelijks	wordt	 er	 gezamenlijk	
nagedacht	over	de	verdere	ontwikkeling	van	de	applicatie	die	in	het	kader	van	het	project	
gebruikt	wordt.	De	 informatici	van	het	RIZIV,	Daan	Macquoi	en	Brecht	Stubbe,	 leveren	
daarbij	 een	 essentiële	 bijdrage:	 ze	 ‘vertalen’	 de	 door	 Cel	 Interculturele	 Bemiddeling	
vastgestelde	 gebruikersbehoeften	naar	 de	 ontwikkelaars	 van	CAPGEMINI	 die	 de	 in	 het	
project	gebruikte	app	(verder)	ontwikkelen.	Mike	Daubie,	Els	Grossen	en	Nathalie	Laus,	
zorgen	er	daarnaast	voor	dat	de	samenwerking	RIZIV-FOD	ook	administratief	vlot	verloopt.	
Bij	 CAPGEMNI	gaat	onze	dank	naar	Anne	Everars	en	 Juul	De	Ruysscher	 voor	de	goede	
samenwerking.

Binnen	de	FOD	VVVL	kregen	we	waardevolle	ICT-ondersteuning	van	Alain	Quéwet,	Etienne	
Berghmans,	Carlos	Wittner	en	Patrick	Delhaye.

Tenslotte	 gaat	 onze	 dank	 naar	 Ri	 De	 Ridder	 en	 Christiaan	Decoster	 die	 als	 voormalige	
directeurs-generaal	van	respectievelijk	het	RIZIV	en	de	FOD	VVVL	een	bijzonder	belangrijke	
rol	bij	het	tot	stand	komen	van	het	project	hebben	gespeeld.	Ook	onze	leidinggevende,	Paul	
De	Bock,	diensthoofd	Psychosociale	Gezondheidszorg	en	Pedro	Facon,	directeur-generaal	
DGGS	Gezondheidszorg	van	de	FOD	VVVL	willen	we	hier	bedanken	voor	de	ruimte	en	het	
vertrouwen	die	ze	ons	hebben	gegeven	bij	het	ontwikkelen	van	het	project.
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INLEIDING: SITUERING VAN HET 
PROJECT, ONDERZOEKSVRAGEN
Ongeveer	2	miljoen	mensen	in	België	hebben	een	migratieachtergrond.	Brussel	is	al	sinds	
enige	tijd	een	‘majority minority city’:	een	stad	waarvan	de	meerderheid	van	de	inwoners	
wortels	 heeft	 in	migratie	 en	 tot	 zogenaamde	minderheden	behoort.	Na	 de	 val	 van	 de	
Berlijnse	muur	en	het	uiteenvallen	van	de	Sovjet-Unie	is	de	migratie	sterk	gediversifieerd:	
migratie	kent	nu	een	veel	grotere	waaier	aan	landen	van	herkomst	dan	in	de	vorige	eeuw	
(Geldof,	2014).

Ook	voor	de	organisatie	van	de	gezondheidszorg	heeft	dit	aanzienlijke	implicaties.	Het	is	
nu	noodzakelijk	om	in	de	gezondheidszorg	strategieën	voor	het	oplossen	van	de	taal-	en	
cultuurbarrière	te	ontwikkelen	voor	een	veel	groter	aantal	verschillende	etnische	groepen.	
Voor	veel	van	deze	groepen	geldt	dat	ze	relatief	klein	zijn;	daardoor	is	de	kans	klein	dat	
de	behoefte	aan	interculturele	bemiddeling	voor	een	ervan	in	één	instelling	groot	zal	zijn.	
Daar	staat	tegenover	dat	het	aantal	instellingen	dat	nu	en	dan	met	een	lid	van	een	van	
deze	groepen	geconfronteerd	zal	worden,	wel	aanzienlijk	is.	In	het	bijzonder	voor	recent	
in	ons	land	aangekomen	migranten	geldt	bovendien	dat	de	taal-	en	cultuurbarrière	het	
verstrekken	van	kwaliteitsvolle	zorgen	sterk	kan	bemoeilijken.

Om	al	die	redenen	werd	in	ons	land	in	2009,	na	contacten	met	gelijkaardige	initiatieven	
in	de	Verenigde	Staten,	gestart	met	het	ontwikkelen	van	een	aanbod	van	interculturele	
bemiddeling	op	afstand.	Daarbij	worden	intercultureel	bemiddelaars,	die	hun	standplaats	
in	 een	 ziekenhuis	 hebben,	 met	 behulp	 van	 een	 videoconferentie-systeem	 ingezet	 in	
ziekenhuizen,	 huisartsenpraktijken	 en	medische	 diensten	 van	 vluchtelingencentra.	Met	
een	 relatief	 bescheiden	 budget	 kunnen	 we	 op	 deze	 wijze	 interculturele	 bemiddeling	
aanbieden	in	een	20-tal	talen	in	meer	dan	160	instellingen.

In	 de	 beginperiode	 was	 het	 project	 beperkt	 tot	 een	 kleine	 groep	 ziekenhuizen.	 Voor	
de	 interventies	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 videoconferentie-systeem	 van	 Cisco.	
Deze	 werkwijze	 bleek	 door	 technologische	 ontwikkelingen	 echter	 snel	 achterhaald,	 te	
weinig	 betrouwbaar	 en	 ongeschikt	 voor	 grote	 aantallen	 interventies.	 Omdat	 we,	 naar	
aanleiding	 van	 vragen	 van	 huisartsen	 (in	 het	 bijzonder	 in	WGC’s)	 en	 zorgverstrekkers	
van	medische	diensten	 in	centra	voor	vluchtelingen,	naar	deze	sectoren	wensten	uit	te	
breiden,	was	het	ook	noodzakelijk	om	naar	een	andere,	meer	betrouwbare,	flexibelere	
en	 gebruiksvriendelijke	 toepassing	 op	 zoek	 te	 gaan.	 Die	moest	 het	 voor	 hulpverleners	
mogelijk	maken	om	op	zeer	eenvoudige	wijze	een	geschikte	intercultureel	bemiddelaar	te	
reserveren	en	er	ook	een	beroep	op	te	doen.	

In	samenwerking	met	 ICT-medewerkers	van	het	RIZIV	hebben	werd	daarop	onderzocht	
welke	technische	oplossingen	voor	handen	waren.	Uiteindelijk	werd	er	gekozen	om	door	
de	firma	CAPGEMINI	een	automatisch	boekingssysteem	(een	zogenaamde	‘app’)	te	laten	
ontwikkelen	dat	 gelinkt	 is	 aan	 verschillende	 componenten	uit	 de	Google-suite	 (Google	
Hangouts,	Google	Calendar,	Gmail).	Door	middel	van	deze	app	kunnen	hulpverleners,	na	
opgave	van	de	gewenste	taal,	datum	en	uur,	een	van	de	meer	dan	100	bemiddelaars	die	
in	de	ziekenhuizen	actief	zijn,	reserveren	voor	een	interventie.	Onderstaande	afbeelding	
is	een	kopie	van	het	scherm	waarin	de	hulpverlener	zijn	zoektocht	naar	een	bemiddelaar	
kan starten.
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Figuur 1: Scherm «Afspraak maken» in de Intercult.be-toepassing

Voor	 de	 eigenlijke	 interculturele	 bemiddeling	werd	 een	 15-tal	 extra	 VTE-bemiddelaars	
in	 dienst	 genomen.	 Dit	 maakte	 het	 mogelijk	 om	 voor	 de	 meest	 gevraagde	 talen	 (de	
verschillende	 varianten	 van	 het	 Arabisch,	 Bulgaars,	 Dari/Farsi,	 Roemeens,	 Russisch	 en	
Turks)	een	grote	beschikbaarheid	van	bemiddeling	op	afstand	te	realiseren.	Voor	Arabisch,	
Russisch	en	Turks	 zijn	er	tijdens	de	kantooruren	steeds	bemiddelaars	voor	 interventies	
op	afstand	beschikbaar.1	Voor	Bulgaars,	Dari/Farsi	en	Roemeens	 is	die	beschikbaarheid	
beperkter:	ze	zal	echter	vanaf	januari	2019	uitgebreid	worden.	Voor	de	andere	15	talen	
moet	de	hulpverlener	steeds	op	voorhand	een	afspraak	met	de	betrokken	intercultureel	
bemiddelaar	maken.

De	 huidige	werkwijze,	met	 behulp	 van	 de	 Intercultbe-app,	 werd	 eind	 november	 2017	
geïmplementeerd	 na	 een	 zeer	 uitgebreide	 test-	 en	 opleidingsfase.	 De	 opleidingen	
waren	 zowel	 gericht	 op	 de	 intercultureel	 bemiddelaars	 als	 op	 hun	 leidinggevenden	
en	 de	 hulpverleners.	 Ondanks	 de	 grondige	 voorbereiding	 deden	 er	 zich	 aanvankelijk	
toch	 nogal	 wat	 technische	 problemen	 voor.	 	 Hulpverleners	 en	 bemiddelaars	 vonden	
de	app	aanvankelijk	 ook	onvoldoende	gebruiksvriendelijk.	 	Om	die	 reden	 is	 de	 app,	 in	
een	 voortdurende	 samenwerking,	 tussen	 RIZIV,	 FOD	 Volksgezondheid	 en	 CAPGEMINI	
stelselmatig	verbeterd	en	vereenvoudigd,	een	proces	dat	tot	op	heden	doorgaat.

Het	gebruik	van	videoconferentie	in	de	gezondheidszorg	roept	om	begrijpelijke	redenen	
bij	 hulpverleners	 en	 patiënten	 vragen	 op	 in	 verband	 met	 de	 bescherming	 van	 de	
persoonlijke	levenssfeer.	Dat	ons	systeem	gebaseerd	is	op	de	integratie	van	verschillende	
componenten	van	de	Amerikaanse	Google-suite	was	–	gezien	de	berichtgeving	over	dit	
bedrijf	–	niet	van	aard	om	deze	bezorgdheid	weg	te	nemen.	Om	die	redenen	werd	door	
de	 veiligheidsadviseur	 van	 de	 FOD	 Volksgezondheid	 en	 het	 RIZIV	 een	 Privacy	 Impact	
Assessment	 uitgevoerd.	Naar	 aanleiding	 daarvan	werd	 ervoor	 gekozen	 om	–	 voor	 een	
maximale	 bescherming	 van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer	 van	 de	 patiënten	 –	 uitsluitend	
binnen	 een	 door	 ons	 beheerd	 privédomein	 met	 betalende	 intercult.be	 adressen	 te	
werken;	het	 is	enkel	met	een	door	de	beheerders	van	het	project	 toegekend	 intercult.
be	adres	dat	hulpverleners	in	de	beschermde	omgeving	een	beroep	kunnen	doen	op	de	
intercultureel	bemiddelaars.

1 Uiteraard enkel wanneer ze op dat moment niet bezig zijn met een interventie op afstand. De tijdsblokken 
waarin de bemiddelaars beschikbaar zijn worden in het vervolg van de tekst aangeduid als ‘permanenties’.
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Voorliggend	 rapport	brengt	verslag	uit	 van	de	 tweede	evaluatieronde	van	het	project2. 
Het	is	de	eerste	keer	dat	we	de	nieuwe	werkwijze	zo	uitgebreid	evalueren.	We	doen	dat	in	
eerste	instantie	om	de	wenselijkheid	van	de	voortzetting	en	eventuele	uitbreiding	van	het	
aanbod	aan	interculturele	bemiddeling	via	videoconferentie	te	onderzoeken.	Tevens	willen	
we	prioritaire	verbeterdomeinen	identificeren	om	nadien	de	nodige	verbeterstrategieën	
te kunnen ontwikkelen.

Centraal in ons onderzoek staan volgende vragen:

• Beschouwen	zorgverleners	interculturele	bemiddeling	op	afstand	(via	video)	als	een	
effectieve	en	aanvaardbare	strategie	om	de	taal-	en	cultuurbarrière	op	te	lossen?	

• Hoe	verhoudt	deze	werkwijze	zich	–	qua	effectiviteit	en	aanvaardbaarheid	–	tot	het	
werken	met	on-site	intercultureel	bemiddelaars/sociaal	tolken	en	telefoontolken?

• Hoe	beoordelen	intercultureel	bemiddelaars	de	kwaliteit	van	de	interventies	die	ze	op	
afstand	uitvoeren	in	vergelijking	met	on-site	interventies?	Welke	feedback	krijgen	zij	
daarover	van	hulpverleners	en	patiënten?

• Hoe	 beoordelen	 de	 leidinggevenden	 van	 de	 intercultureel	 bemiddelaars	 in	 de	
ziekenhuizen	 het	 werken	 op	 afstand?	 Welke	 feedback	 krijgen	 zij	 daarover	 van	
hulpverleners,	 patiënten	 en	 bemiddelaars?	 Welke	 knelpunten	 ervaren	 ze	 bij	 het	
organiseren	van	deze	dienstverlening	in	hun	organisatie?

• Welke	 nadelen	 zijn	 er	 met	 het	 werken	 op	 afstand	 verbonden	 en	 hoe	 kunnen	
vastgestelde	knelpunten	opgelost	worden?

• Hoe	 frequent	 en	door	wie	wordt	 op	de	 interculturele	bemiddeling	op	 afstand	een	
beroep	gedaan?

• Welke	 aanpassingen	 zijn	 nodig	 om	 de	 kwaliteit	 van	 de	 interventies	 te	 verhogen	
evenals	het	aantal?

2 De eerste evaluatie dateert van 6 jaar geleden en betrof de werking in de ziekenhuizen waarbij gebruik 
gemaakt werd van CISCO-technologie. De bevindingen uit dat onderzoek vormden mede de aanleiding om 
op zoek te gaan naar een andere technologische oplossing (Verrept,	2012).
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1. METHODE
Voor	zover	we	weten	is	ons	project	wereldwijd	het	eerste	initiatief	waarbij	intercultureel 
bemiddelaars	(en	geen	tolken)	via	videoconferentie	in	de	gezondheidszorg	ingezet	worden.	
In	het	buitenland	bestaat	wel	een	beperkt	aantal	–	en	zeker	in	Europa	(zeer)	kleinschalige	
-	initiatieven	waarbij	tolken	via	videoconferentie	of	videofonie	in	de	zorg	ingezet	worden.	
Bovendien	is	het	gebruik	van	het	hierboven	beschreven	geautomatiseerd	plannings-	en	
matchingssysteem	een	primeur.	Om	die	 reden	hoeft	het	 niet	 te	 verbazen	dat	 hierover	
weinig	of	geen	wetenschappelijk	onderzoek	bestaat.	Er	werd	echter	wel	al	wat	onderzoek	
uitgevoerd	over	het	medisch	tolken	op	afstand	via	videoconferentie;	 in	de	beschikbare	
literatuur	daarover	zijn	we	nagegaan	in	welke	mate	deze	werkwijze	(on)geschikt	is	voor	
het	overwinnen	van	de	taalbarrière.

Het	beperkte	beschikbare	onderzoek	in	dit	domein	impliceert	ook	dat	we	ons	voor	onze	
evaluatie	niet	–	of	slechts	zeer	gedeeltelijk	-	kunnen	baseren	op	bestaande	standaarden	
of	onderzoeksinstrumenten.3	Gezien	de	specificiteit	van	ons	project	hebben	we	daarom	
voor	een	explorerende,	hoofdzakelijk	kwalitatieve,	onderzoekstrategie	gekozen.	Daarbij	
worden	 de	 impliciete	 –	 tijdens	 diepte-interviews	 en	 focusgroepen	 zo	 veel	 mogelijk	
geëxpliciteerde	–	 standaarden	van	hulpverleners	en	bemiddelaars	voor	de	beoordeling	
van	de	positieve	(en	negatieve)	effecten	van	het	werken	op	afstand	als	maatstaf	voor	de	
evaluatie	van	het	project	gebruikt.	Patiënten	werden,	omwille	van	de	beperkte	beschikbare	
tijd	 voor	 het	 onderzoek,	 niet	 rechtstreeks	 bevraagd.	 Wel	 werd	 aan	 hulpverleners	 en	
bemiddelaars	gevraagd	naar	‘compliments	en	complaints’	van	patiënten	over	het	inzetten	
van	intercultureel	bemiddelaars	op	afstand.

Voor	wat	de	evaluatie	in	het	veld	betreft	werden	de	volgende	strategieën	gebruikt:
1. Diepte-interviews	 met	 hulpverleners	 en	 andere	 relevante	 informanten	 (N=46)	 die	

een	beroep	deden	op	de	intercultureel	bemiddelaars	op	afstand.	De	selectie	van	de	
informanten	gebeurde	in	twee	stappen:	in	de	statistische	module	van	de	Intercultbe-
app	 werd	 nagegaan	 welke	 hulpverleners	 tijdens	 de	 laatste	 twee	 weken	 een	
bemiddelaar	op	afstand	inzetten.	Hen	werd	gevraagd	of	ze	tot	een	interview	bereid	
waren.	 Hulpverleners	 in	 de	 ziekenhuizen,	 eerstelijnscentra	 en	 medische	 diensten	
van	vluchtelingencentra	werden	bevraagd	aan	de	hand	van	een	voor	de	 interviews	
opgestelde leidraad.

2. We	organiseerden	12	focusgroepen	met	intercultureel bemiddelaars	die	interventies	
op	 afstand	 deden.	 Daarbij	 werd	 ernaar	 gestreefd	 om	 intercultureel	 bemiddelaars	
die	veel	ervaring	met	het	systeem	hadden	(i.e.	zij	die	‘permanenties’	voor	de	meest	
gevraagde	talen	uitvoerden)	zoveel	mogelijk	te	scheiden	van	hen	die	het	systeem	slechts	
sporadisch	gebruikten.	Dit	om	na	te	kunnen	gaan	of	een	grotere	vertrouwdheid	en	
ervaring	met	het	systeem	een	positieve	of	negatieve	invloed	heeft	op	de	beoordeling	
ervan. 

3. Met de leidinggevenden van de intercultureel bemiddelaars/	verantwoordelijken voor 
de implementatie van het project	 in	 de	 betrokken	 ziekenhuizen	 werden	 6	 diepte-
interviews	georganiseerd.	Dit	gebeurde	in	de	instellingen	die	het	grootste	volume	aan	
interculturele	bemiddelingsdiensten	op	afstand	toeleveren.	Ook	voor	deze	interviews	
werd	 een	 leidraad	 opgesteld.	 Aangezien	 het	 zeer	 problematisch	was	 gebleken	 om	
hulpverleners	die	het	system	niet	wensten	te	gebruiken,	te	bevragen	ging	tijdens	de	

3 Qua expliciete standaarden wordt enkel verwezen naar de standaarden beschreven in de ‘Gids voor 
interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg’ die grotendeels gebaseerd is op Amerikaanse standaarden 
voor medisch tolken. Voor meer informatie daaromtrent zie Verrept & Coune, 2016  en 2019.
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gesprekken	met	de	leidinggevenden	veel	aandacht	naar	de	redenen	waarom	sommige	
hulpverleners	het	systeem	niet	(wensen	te)	gebruiken.

4. Een analyse van het aantal aangevraagde interventies;	 hoe	 frequent	 worden	 de	
bemiddelaars	 voor	 de	 verschillende	 taal/etnische	 groepen	 ingezet,	 door	welk	 type	
hulpverleners	 (artsen,	 verpleegkundigen,	 psychologen,	 sociaal	 werkers,	 …)	 en	
in	 welk	 soort	 instellingen	 (ziekenhuizen,	 eerstelijnscentra,	 medische	 diensten	 in	
vluchtelingencentra,	…).	

Ten	slotte	werd	er	bij	de	evaluatie	ook	rekening	gehouden	met	informatie	‘uit	het	veld’	die	
op	een	minder	systematische	wijze	verkregen	werd.	Die	is	onder	meer	afkomstig	uit	de	
dagelijkse	contacten	met	intercultureel	bemiddelaars	(via	videoconferentie,	telefoon,	mail)	
en	hun	verantwoordelijken,	met	hulpverleners,	uit	verslagen	van	de	begeleidingscomités	
en	stuurgroepen	van	het	project	(samen	met	de	verantwoordelijken	van	het	RIZIV)	en	van	
de	supervisie-	en	trainingssessies	voor	de	intercultureel	bemiddelaars.	

2. RESULTATEN

2.1. Analyse van de literatuur over het inzetten 
van (medisch) tolken via videoconferentie

Gebruik	 makend	 van	 de	 zoekmogelijkheden	 geboden	 door	 het	 online	 Vesalius	
Documentation	 and	 Information	 Center	 (http://www.vesalius.be)	 deden	 we	 een	
literatuuronderzoek	 naar	 het	 gebruik	 van	 videoconferentie	 bij	 medisch	 tolken/
interculturele	 bemiddeling	 in	 de	 gezondheidszorg.	 We	 zochten	 in	 eerste	 instantie	 via	
Limo	(de	gemeenschappelijke	catalogus	van	het	LIBIS-net),	maar	maakten	daarnaast	ook	
gebruik	van	de	databanken	PubMed,	Embase,	Scopus,	en	Google	Scholar.	We	hanteerden	
hierbij	 de	 volgende	 (combinaties	 van)	 zoektermen:	 “video	 remote	 interpreting	 AND	
health	 care”	 en	 “videoconference	 medical	 interpreting”.	 Naast	 het	 zoeken	 via	 deze	
zoektermen	breidden	we	ons	onderzoek	uit	door:	a)	de	gelijkaardige/verwante	artikelen	
die	in	bepaalde	zoekmotoren	bij	een	specifiek	artikel	gesuggereerd	werden,	na	te	kijken,	
en	b)	in	de	referenties	van	elk	artikel	na	te	gaan	of	er	andere	artikelen	te	vinden	waren	die	
interessant	leken	en	die	we	nog	niet	op	een	andere	wijze	hadden	gevonden.	We	beperkten	
het	onderzoek	niet	tot	een	bepaalde	tijdsperiode.

Deze	zoekstrategie	leverde	9	artikelen	(7	originele	studies	en	2	systematische	reviews)	en	
2	conferentie-abstracts	op	waarin	expliciet	het	gebruik	van	videoconferentie	bij	medisch	
tolken	 (in	 het	 Engels	 ‘videoconferencing	medical	 interpretation’	 of	 VMI)	 besproken	 of	
onderzocht werd. Van de originele studies geven we in Tabel	1 en Tabel	2 een overzicht 
van	de	kenmerken.

http://www.vesalius.be
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Tabel 1: Kenmerken studies (deel 1)

Nr Perspectief Vergelijking van VMI met… S o o r t 
analyse

G e h a n t e e r d e 
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1 Paras, 
Leyva et al. 
(2002)

x 
(32)

x 
(15)

x 
(115)

x x H, 
T, 
P

P Focus-
groe-
pen 
met P

2 Jones, 
Gill et al. 
(2003)

x (1) x (1) x 
(35)

x x x x P P

3 Saint-
Louis, 
Friedman 
et al. 
(2003)

x (7) x 
(5)

x 
(28)

x x x (x) x H, 
P

H, 
T, 
P, 
M

Obser-
vaties 
van P

4 Locatis, 
William-
son et al. 
(2010)

x 
(24)

x 
(7)

x 
(241)

x x x x H, 
T, 
P

H, 
T, 
P

H, 
T, 
P

5 Napoles, 
Santoyo
Olsson et 
al. (2010)

x 
(29)

(?) (278) x x x H

6 Stevens, 
Mitchell et 
al. (2011)

(?) (?) x (61) x (x) niet 
geana-
lyseerd

x P

7 Vasquez, 
Lopez et 
al. (2011)

x 
(134-
141)

(?) (?) x x? x x H H

8 Leeman- 
Price,  
Pérez- 
Stable et 
al. (2012)

/ x 
(52)

/ x x x T

9 Schulz, 
Leder et al. 
(2015)

x 
(50)

(36) x 
(47)

x H, 
P

              
H = hulpverleners 
T = tolken 
P = patiënten 

M = managers             
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Tabel 2: Kenmerken studies (deel 2)

N. Referentie Instrumenten	/	Onderzochte	variabelen Patiëntenpopulatie	
(talen/etnisch-

culturele groepen, 
aantal)

Setting Opmerkingen

1 Paras, Leyva 
et al. (2002)

1. Aanvaardbaarheid van VMI voor H, T en P
2. Voldoet de beeld- en geluidskwaliteit van de gebruikte apparatuur voor 

doeltreffend medisch tolken aan een haalbare prijs voor het ZH ? 
Concepten: comfortniveau van de patiënt i.v.m. het krijgen van tolkdiensten 
via de computer, gevoelens van de patiënt wanneer een camera op hem 
wordt gericht, beoordeling van het VMI-systeem door de patiënt, beoordeling 
van de tolkdiensten die zde patiënt krijgt via VMI, bezorgdheden (concerns) 
van de patiënt over het krijgen van tolkdiensten op afstand.

Spaans, Kantonees, 
Vietnamees

«In 2 ‘designated trauma center’-
ziekenhuizen in California, USA: 
1) in ambulante kliniek algemene 
geneeskunde, ‘OB-GYN’ kliniek, 
gastrointestinale kliniek en 
oogkliniek 
2) in ‘Family Health Center’ en 
klinieken algemene geneeskunde»

2 Jones, Gill et 
al. (2003)

1. Patient Enablement Instrument (PEI): meet de mate waarin patiënten door 
de consultatie in staat gesteld werden om hun toestand te begrijpen en 
ermee om te gaan

2. 21-itemversie van de Medical Interview Satisfaction Scale (MISS-21): meet 
patiënttevredenheid over individuele consultaties in de huisartsenpraktijk 
(general practice) in het VK

4. Vier vragen die de perceptie van de patiënt van de kwaliteit van de 
communicatie, de mate van ongemak (discomfort) met het tolkproces en 
het gevoel van welbevinden na de consultatie meten.

Turks Huisartsenpraktijk van 1 huisarts in 
Noord-Londen

3 Saint-Louis, 
Friedman et 
al. (2003)

Hulpverleners: 
1. Vragenlijst vooraf: aanvaardbaarheid van de technologie (kennis van 

en gepercipieerde vaardigheid in RSMI, videotolken en telefoontolken; 
perceptie van het potentieel van deze nieuwe technologieën om de 
productiviteit te verhogen; of de nieuwe modi minder aanvaardbaar zijn 
dan face-to-face tolken)

2. Interviews: technische kwesties die bij iedere modus opdoken, type 
van afspraken waarvoor elke modus optimaal/niet geschikt is, hoe elke 
modus de kwaliteit van de communicatie en de relatie tussen patiënt, 
hulpverleners en tolk beïnvloedde, algemene tevredenheid met elke 
modus, vergelijking van elke modus met de andere modi 

Observatie van de hulpverlener/patiënt-interactie:  
Focus op kwaliteit van de communicatie tijdens de consultatie: aantal 
tolkfouten (toevoegingen, weglatingen, vergissingen en vervormingen door 
de tolk tijdens de eerste twee minuten van de conversatie; hoe goed de tolk 
de kloof in taalkundig register (the gap in linguistic register) overbrugt en het 
verloop (flow) van het communicatieproces beheert; of de hulpverlener zich 
rechtstreeks tot de patiënt richt i.p.v. tot de tolk (gebruik van de eerste i.p.v. de 
derde persoon); of de hulpverlener de patiënt aankijkt; documenteren van de 
verschillende rollen (‘conduit’, verduidelijker, ‘culture broker’, advocaat van de 
patiënt) die de tolk vervult tijdens de consultatie.  
 
Tolken:
1. Vragenlijst vooraf: aanvaardbaarheid van de technologie (zie bij 

hulpverlener)
2. Na elke consultatie: gestandaardiseerd notitieformulier met 3 open vragen 

over hun ervaringen tijdens de consultatie 
3. Op het einde van het project: a) aanvaardbaarheidsvragenlijst en b) 

interview gefocust op tevredenheid met elke modus, ervaren technische 
moeilijkheden, verschillen tussen de modi, voor- en nadelen van elke 
modus, hoe elke modus het best kan gebruikt worden, hoe de nieuwe 
modi het best zouden kunnen geïmplementeerd worden binnen de 
Cambridge Healt Alliance.

Spaans, Portugees, 
Haïtiaans Creools

Medical Specialties Clinic at 
Cambridge Hospital, Massachusetts, 
USA
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N. Referentie Instrumenten	/	Onderzochte	variabelen Patiëntenpopulatie	
(talen/etnisch-

culturele groepen, 
aantal)

Setting Opmerkingen

1 Paras, Leyva 
et al. (2002)

1. Aanvaardbaarheid van VMI voor H, T en P
2. Voldoet de beeld- en geluidskwaliteit van de gebruikte apparatuur voor 

doeltreffend medisch tolken aan een haalbare prijs voor het ZH ? 
Concepten: comfortniveau van de patiënt i.v.m. het krijgen van tolkdiensten 
via de computer, gevoelens van de patiënt wanneer een camera op hem 
wordt gericht, beoordeling van het VMI-systeem door de patiënt, beoordeling 
van de tolkdiensten die zde patiënt krijgt via VMI, bezorgdheden (concerns) 
van de patiënt over het krijgen van tolkdiensten op afstand.

Spaans, Kantonees, 
Vietnamees

«In 2 ‘designated trauma center’-
ziekenhuizen in California, USA: 
1) in ambulante kliniek algemene 
geneeskunde, ‘OB-GYN’ kliniek, 
gastrointestinale kliniek en 
oogkliniek 
2) in ‘Family Health Center’ en 
klinieken algemene geneeskunde»

2 Jones, Gill et 
al. (2003)

1. Patient Enablement Instrument (PEI): meet de mate waarin patiënten door 
de consultatie in staat gesteld werden om hun toestand te begrijpen en 
ermee om te gaan

2. 21-itemversie van de Medical Interview Satisfaction Scale (MISS-21): meet 
patiënttevredenheid over individuele consultaties in de huisartsenpraktijk 
(general practice) in het VK

4. Vier vragen die de perceptie van de patiënt van de kwaliteit van de 
communicatie, de mate van ongemak (discomfort) met het tolkproces en 
het gevoel van welbevinden na de consultatie meten.

Turks Huisartsenpraktijk van 1 huisarts in 
Noord-Londen

3 Saint-Louis, 
Friedman et 
al. (2003)

Hulpverleners: 
1. Vragenlijst vooraf: aanvaardbaarheid van de technologie (kennis van 

en gepercipieerde vaardigheid in RSMI, videotolken en telefoontolken; 
perceptie van het potentieel van deze nieuwe technologieën om de 
productiviteit te verhogen; of de nieuwe modi minder aanvaardbaar zijn 
dan face-to-face tolken)

2. Interviews: technische kwesties die bij iedere modus opdoken, type 
van afspraken waarvoor elke modus optimaal/niet geschikt is, hoe elke 
modus de kwaliteit van de communicatie en de relatie tussen patiënt, 
hulpverleners en tolk beïnvloedde, algemene tevredenheid met elke 
modus, vergelijking van elke modus met de andere modi 

Observatie van de hulpverlener/patiënt-interactie:  
Focus op kwaliteit van de communicatie tijdens de consultatie: aantal 
tolkfouten (toevoegingen, weglatingen, vergissingen en vervormingen door 
de tolk tijdens de eerste twee minuten van de conversatie; hoe goed de tolk 
de kloof in taalkundig register (the gap in linguistic register) overbrugt en het 
verloop (flow) van het communicatieproces beheert; of de hulpverlener zich 
rechtstreeks tot de patiënt richt i.p.v. tot de tolk (gebruik van de eerste i.p.v. de 
derde persoon); of de hulpverlener de patiënt aankijkt; documenteren van de 
verschillende rollen (‘conduit’, verduidelijker, ‘culture broker’, advocaat van de 
patiënt) die de tolk vervult tijdens de consultatie.  
 
Tolken:
1. Vragenlijst vooraf: aanvaardbaarheid van de technologie (zie bij 

hulpverlener)
2. Na elke consultatie: gestandaardiseerd notitieformulier met 3 open vragen 

over hun ervaringen tijdens de consultatie 
3. Op het einde van het project: a) aanvaardbaarheidsvragenlijst en b) 

interview gefocust op tevredenheid met elke modus, ervaren technische 
moeilijkheden, verschillen tussen de modi, voor- en nadelen van elke 
modus, hoe elke modus het best kan gebruikt worden, hoe de nieuwe 
modi het best zouden kunnen geïmplementeerd worden binnen de 
Cambridge Healt Alliance.

Spaans, Portugees, 
Haïtiaans Creools

Medical Specialties Clinic at 
Cambridge Hospital, Massachusetts, 
USA
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4 Locatis, 
Williamson 
et al. (2010)

1. Vragenlijsten (met 5-punts Likert-schalen) voor patiënten, hulpverleners en 
tolken, voor het meten van de kwaliteit van de interactie (encounter quality)

2. Vrije commentaren konden worden aangegeven op de schalen
3. Registratie van wacht- en interviewtijden
4. Interviews met hulpverleners, tolken en een subset van 30 patiënten (10 in 

elke modus) 

Spaans ? Medical University of South 
Carolina, USA ?

5 Napoles, 
Santoyo-
Olsson et al. 
(2010)

1. Vragenlijst voor hulpverleners na elke consultatie: kwaliteit van tolken, 
mate van patientbetrokkenheid (patient engagement), kwaliteit van 
communicatie, tevredenheid over de consultatie, eigen perceptie van het 
begrijpen van de culturele overtuigingen (cultural beliefs) van de patiënt. 

2. Door de hulpverlener gerapporteerde patiëntkenmerken: moedertaal, 
vaardigheid in Engels, geslacht, leeftijd, globaal gezondheidsniveau, 
niveau van emotionele stress tijdens de consultatie

Volwassen 
eerstelijnspatiënten; 
Chinees (Kantonees 
of Mandarijns, Spaans, 
Zuidoost-Aziatische taal 
(Tagalog, Vietnamees, 
Mien, Combodiaans), 
andere (Farsi, Russisch, 
Hindi, Bosnisch, andere).

Alameda County Medical Center, 
California, USA

6 Stevens, 
Mitchell et 
al. (2011)

Vragenlijst voor patiënten (met 5-punts Likert schalen en open vragen): 
patiënttevredenheid (gevoel dat privacy gerespecteerd was, tevredenheid 
met wachttijd voor de tolk, leidde tolkmethode af, voelde zich op zijn/haar 
gemak om over gevoelige of gênante thema’s te praten)

Spaans An urban, academic emergency 
department --> ? Boston Medical 
Center, Massachusetts, USA ?

7 Vasquez, 
Lopez et al. 
(2011)

Pre- en post-training (voor videotolken) vragenlijsten voor hulpverleners 
(met 5-punts Likert schalen en open vragen): houding en tevredenheid 
van hulpverleners met videotolken in vergelijking met tolken ter plaatse en 
telefoontolken.

? An urban, academic emergency 
department --> ? Boston Medical 
Center, Massachusetts, USA ?

8 Leeman-
Price, Pérez-
Stable et al. 
(2012)

Vragenlijst  voor tolken (5 punts-Likert schalen): 
1. tevredenheid met 5 specifieke aspecten van de patiënt-hulpverleners 

communicatie voor elk van de 3 modi (tolken ter plaatse, videotolken, 
telefoontolken): de mogelijkheid (ability) om a) over te brengen wat de 
patiënt te zeggen had b) over te brengen met wat de clinicus te zeggen 
had c) het contact/begrip (rapport) tussen de clinicus en de patiënt tot 
stand te brengen d) het begrip door de clinicus van de sociale of culturele 
achtergrond te faciliteren en e) je algemene tevredenheid met de kwaliteit 
van de communicatie tijdens deze consultatie

2. voor elk van de 3 modi: de mogelijkheid van deze modus om de 
communicatie te faciliteren voor elk van 22 veel voorkomende (common) 
klinische scenario’s.

/ Twee openbare ziekenhuizen en één 
universitair medisch centrum in de 
San Francisco Bay Area, California, 
USA.

Geen klinische consultaties

9 Schulz, 
Leder et al. 
(2015)

Vragenlijsten voor hulpverleners en patiënten (gebaseerd op Locatis, 
Williamson et al.): patiënt- en hulpverlenertevredenheid bij VMI, aantal 
geregistreerde problemen, en aanvaardbaarheid in vergelijking met tolken 
ter plaatse en telefoontolken.

Ambulante klinische 
consultaties

De Travel and Immigrant Health 
Clinic in de Victorian Infectious 
Diseases Service in het Rotal 
Melbourne Hospital, Australië

Vergelijking van 2 vormen van 
VMI: a) hulpverlener en patiënt 
in dezelfde consultatieruimte, 
tolk in aan andere ruimte b) 
hulpverlener, patiënt en tolk 
elk in een afzonderlijke ruimte
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4 Locatis, 
Williamson 
et al. (2010)

1. Vragenlijsten (met 5-punts Likert-schalen) voor patiënten, hulpverleners en 
tolken, voor het meten van de kwaliteit van de interactie (encounter quality)

2. Vrije commentaren konden worden aangegeven op de schalen
3. Registratie van wacht- en interviewtijden
4. Interviews met hulpverleners, tolken en een subset van 30 patiënten (10 in 

elke modus) 

Spaans ? Medical University of South 
Carolina, USA ?

5 Napoles, 
Santoyo-
Olsson et al. 
(2010)

1. Vragenlijst voor hulpverleners na elke consultatie: kwaliteit van tolken, 
mate van patientbetrokkenheid (patient engagement), kwaliteit van 
communicatie, tevredenheid over de consultatie, eigen perceptie van het 
begrijpen van de culturele overtuigingen (cultural beliefs) van de patiënt. 

2. Door de hulpverlener gerapporteerde patiëntkenmerken: moedertaal, 
vaardigheid in Engels, geslacht, leeftijd, globaal gezondheidsniveau, 
niveau van emotionele stress tijdens de consultatie

Volwassen 
eerstelijnspatiënten; 
Chinees (Kantonees 
of Mandarijns, Spaans, 
Zuidoost-Aziatische taal 
(Tagalog, Vietnamees, 
Mien, Combodiaans), 
andere (Farsi, Russisch, 
Hindi, Bosnisch, andere).

Alameda County Medical Center, 
California, USA

6 Stevens, 
Mitchell et 
al. (2011)

Vragenlijst voor patiënten (met 5-punts Likert schalen en open vragen): 
patiënttevredenheid (gevoel dat privacy gerespecteerd was, tevredenheid 
met wachttijd voor de tolk, leidde tolkmethode af, voelde zich op zijn/haar 
gemak om over gevoelige of gênante thema’s te praten)

Spaans An urban, academic emergency 
department --> ? Boston Medical 
Center, Massachusetts, USA ?

7 Vasquez, 
Lopez et al. 
(2011)

Pre- en post-training (voor videotolken) vragenlijsten voor hulpverleners 
(met 5-punts Likert schalen en open vragen): houding en tevredenheid 
van hulpverleners met videotolken in vergelijking met tolken ter plaatse en 
telefoontolken.

? An urban, academic emergency 
department --> ? Boston Medical 
Center, Massachusetts, USA ?

8 Leeman-
Price, Pérez-
Stable et al. 
(2012)

Vragenlijst  voor tolken (5 punts-Likert schalen): 
1. tevredenheid met 5 specifieke aspecten van de patiënt-hulpverleners 

communicatie voor elk van de 3 modi (tolken ter plaatse, videotolken, 
telefoontolken): de mogelijkheid (ability) om a) over te brengen wat de 
patiënt te zeggen had b) over te brengen met wat de clinicus te zeggen 
had c) het contact/begrip (rapport) tussen de clinicus en de patiënt tot 
stand te brengen d) het begrip door de clinicus van de sociale of culturele 
achtergrond te faciliteren en e) je algemene tevredenheid met de kwaliteit 
van de communicatie tijdens deze consultatie

2. voor elk van de 3 modi: de mogelijkheid van deze modus om de 
communicatie te faciliteren voor elk van 22 veel voorkomende (common) 
klinische scenario’s.

/ Twee openbare ziekenhuizen en één 
universitair medisch centrum in de 
San Francisco Bay Area, California, 
USA.

Geen klinische consultaties

9 Schulz, 
Leder et al. 
(2015)

Vragenlijsten voor hulpverleners en patiënten (gebaseerd op Locatis, 
Williamson et al.): patiënt- en hulpverlenertevredenheid bij VMI, aantal 
geregistreerde problemen, en aanvaardbaarheid in vergelijking met tolken 
ter plaatse en telefoontolken.

Ambulante klinische 
consultaties

De Travel and Immigrant Health 
Clinic in de Victorian Infectious 
Diseases Service in het Rotal 
Melbourne Hospital, Australië

Vergelijking van 2 vormen van 
VMI: a) hulpverlener en patiënt 
in dezelfde consultatieruimte, 
tolk in aan andere ruimte b) 
hulpverlener, patiënt en tolk 
elk in een afzonderlijke ruimte
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In	hetgeen	volgt	zullen	we	de	voornaamste	resultaten	uit	de	gevonden	studies	bespreken	
in	functie	van	de	in	ons	onderzoek	vooropgestelde	onderzoeksvragen.	Vooreerst	gaan	we	
na	of	zorgverleners	tolken	op	afstand	via	videoconferentie	een	effectieve	en	acceptabele	
strategie	vinden	om	linguïstische	en	culturele	barrières	te	overbruggen.	Daarna	bekijken	
we	hoe	de	tolken	de	kwaliteit	van	tolksessies	via	videoconferentie	beoordelen.	Bij	beide	
onderzoeksvragen	vergelijken	we	de	resultaten	van	VMI	met	deze	van	tolken	ter	plaatse	
en	telefoontolken	(voor	zover	deze	vergelijking	werd	gemaakt	in	de	originele	studie).	

Tenslotte	 nog	 dit:	 in	 de	 gevonden	 literatuur	 wordt	 nooit	 expliciet	 gesproken	 over	
‘interculturele	 bemiddeling’	 of	 ‘intercultureel	 bemiddelaars’,	 enkel	 over	 ‘tolken’.	 Dit	
ondanks	het	feit	dat	de	tolken	vaak	taken	uitvoeren	die	horen	bij	wat	in	België	‘interculturele	
bemiddeling’	genoemd	wordt.	‘Interculturele	bemiddeling	via	Internet	(videoconferentie)’	
daarentegen	is	uniek	aan	de	Belgische	context.	In	overeenstemming	met	het	taalgebruik	
in	de	doorgenomen	literatuur	zullen	we	dus	in	onderstaande	bespreking	steeds	de	term	
‘tolken’	hanteren.

2.1.1. Oordeel van zorgverleners over effectiviteit en aanvaardbaarheid 
van VMI als strategie om linguïstische en culturele barrières te 
overbruggen

In	 een	 ‘clinical	 trials’-studie	 uit	 2002	 onderzochten	 Paras,	 Leyva,	 Berthold	 en	 Otake	
de	 integratie	 van	 ‘videoconferencing	 medical	 interpretation’	 (VMI)	 in	 medische	
dienstverlening	 in	 twee	gespecialiseerde	ziekenhuizen	 in	Californië.	Ze	 focusten	daarbij	
op	1)	de	aanvaardbaarheid	(voor	zorgverleners,	tolken	en	patiënten)	van	VMI,	en	2)	de	
vraag	of	 gebruikte	 technologie	werkelijk	 de	 beeld-	 en	 geluidskwaliteit	 levert	 die	 nodig	
zijn	voor	effectief	medisch	tolken,	voor	een	prijs	die	ziekenhuizen	en	gezondheidscentra	
zich redelijkerwijze kunnen veroorloven. De 32 zorgverleners in de studie voelden zich in 
het	algemeen	op	hun	gemak	met	het	gebruik	van	het	VMI-systeem	bij	hun	consultaties,	
en	 gaven	 aan	 dat	 deelname	 in	 de	 VMI	 clinical	 trials	 hun	 normale	 werkpatronen	 niet	
onderbraken.	Soms	gaven	ze	aan	dat	ze	dienden	“gewoon	te	worden”	aan	het	systeem.	
Gevraagd naar soorten casussen waarvoor volgens hen VMI niet geschikt zou zijn, 
antwoordden	ze:	daar	waar	er	moeilijke	psychologische	onderwerpen	(zoals	depressie	en	
levenseindekwesties)	aan	bod	komen,	en	bij	gynaecologische	onderzoeken.	Wanneer	hen	
gevraagd	werd	om	tolkstrategieën	te	rangschikken	volgens	effectiviteit	in	het	leveren	van	
zorg	voor	hun	patiënten,	kwamen	zij	tot	de	volgende	rangschikking:	1)	zorgverlener	die	de	
taal	spreekt	2)	medisch	tolk	ter	plaatse	3)	medisch	tolk	via	VMI	4)	elk	soort	tolk	ter	plaatse	
5)	medisch	tolk	via	de	telefoon.

Ook	 in	 de	 studie	 van	 Jones,	 Gill,	 Harrison,	 Meakin	 en	 Wallace	 (2003),	 waarin	 de	
haalbaarheid	en	de	aanvaardbaarheid	van	het	aanbieden	van	tolkdiensten	op	afstand	(via	
telefoon	en	via	 videoconferentie)	 in	een	algemene	huisartsenpraktijk	 in	Noord-London	
nagegaan	werden,	en	vergeleken	werden	met	TTP,	wordt	(enkel)	vermeld	dat	de	(enige)	
huisarts	alle	drie	de	methoden	aanvaardbaar	achtte,	maar	dat	hij/zij	(evenals	de	tolk)	de	
moeilijkheid	om	het	gebruik	van	een	astma-inhalator	(puffer)	te	demonstreren	met	enkel	
een	telefoonverbinding,	opmerkte.

Eveneens	 in	 2003	 publiceerde	 de	 Cambridge	 Health	 Alliance	 een	 rapport	 van	 een	
exploratieve	 pilootstudie	 (met	 voornamelijk	 kwalitatieve	 gegevens)	 uitgevoerd	 in	 de	
Medical	 Specialties	 Clinic	 in	 Cambridge	 Hospital,	 Massachusetts	 (USA)	 waarin	 vier	
methoden	van	medisch	tolken	(tolk	ter	plaatse,	TT,	VMI	en	remote	simultaneous	medical	
interpretation	of	RSMI)	werden	vergeleken	(Saint-Louis,	Friedman,	Chiasson,	Quessa	en	
Novaes,	2003).	Het	doel	van	de	studie	was	de	voor-	en	nadelen	van	elke	tolkmethode	na	
te	gaan	teneinde	de	managers	van	de	(uitgebreide)	tolkdienst	van	het	netwerk	te	helpen	
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om	beslissingen	te	nemen	over	hoe	de	diensten	moeten	worden	aangeboden.	De	centrale	
vraag	die	men	zich	stelde	was	hoe	goed	de	verschillende	tolkmethoden	werken	 in	een	
klinische	setting,	en	wat	patiënten,	zorgverleners	en	tolken	zeggen	over	hun	comfortniveau	
wanneer	ze	alle	vier	de	methoden	ervaren.	Er	werd	gebruik	gemaakt	van	vragenlijsten	
over	de	aanvaardbaarheid	van	de	technologie	 (om	de	kennis,	ervaring	en	de	perceptie	
van	artsen	en	tolken	van	de	verschillende	methoden	na	te	gaan),	en	dit	zowel	in	het	begin	
als	op	het	einde	van	de	studie.	Ook	werden	er	diepte-interviews	afgenomen	van	artsen,	
verpleegkundigen,	 tolken,	 managers,	 en	 een	 geselecteerde	 patiëntengroep.	 Daarnaast	
werden	door	een	getrainde	observator	observaties	verricht	van	de	medische	consultaties.	
Vier	artsen	en	drie	verpleegkundigen	 (niet	bij	 toeval	geselecteerd)	namen	deel	aan	de	
studie.	De	interviews	met	de	zorgverleners	focusten	op	de	technische	problemen	die	zich	
bij	elke	methode	voordeden,	het	 type	consultaties	waarvoor	elk	van	de	methoden	het	
best	en	het	minst	geschikt	 is,	hoe	elke	 tolkmethode	de	kwaliteit	van	de	communicatie	
en	de	 relatie	patiënt-zorgverlener-tolk	 beïnvloedde,	 de	 algemene	 tevredenheid	 van	de	
zorgverlener	met	elke	methode,	en	hoe	elke	methode	te	vergelijken	was	met	de	andere	
methoden.

De	artsen	en	verpleegkundigen	verkozen	tolken	ter	plaatse	boven	elk	van	de	tolkmethoden	
op	 afstand.	 Toch	 vonden	 veel	 zorgverleners,	 tolken	 en	 patiënten	 dat	 tolken	 via	 VMI	
in	 essentie	 dezelfde	 mogelijkheid	 tot	 communicatie	 biedt	 als	 TTP.	 Een	 zorgverlener	
stelde	 dat	 er	 niet	 veel	 situaties	 zijn	waarin	 VMI	 geen	 goede	 optie	 zou	 zijn,	 ‘omdat	 de	
videotechnologie	 een	 simulatie	 is	 van	 een	 face-to-face	 ontmoeting’.	 Globaal	 genomen	
hadden	zorgverleners	een	voorkeur	voor	tolkmethoden	die	visuele	cues	(gebaren,	naar	iets	
wijzen,	gelaatsexpressies)	toelaten:	deze	kunnen	de	tolk	toelaten	om	meer	van	de	patiënt	
te	begrijpen	en	te	helpen	met	‘cultural	brokering’.	Over	de	invloed	van	VMI	op	de	relatie	
zorgverlener-tolk-patiënt	 leken	 de	 meningen	 te	 verschillen	 in	 functie	 van	 persoonlijke	
voorkeur.	Voor	één	zorgverlener	maakte	het	niet	veel	verschil	met	de	situatie	waar	de	
tolk	in	de	kamer	aanwezig	was,	een	andere	vond	dat	de	tolk	op	het	scherm	leek	op	‘een	
pratend	hoofd’.	Een	andere	zorgverlener	merkte	op	dat	VMI	goed	kan	zijn	voor	patiënten	
die	een	zekere	afstand	tot	de	tolk	verkiezen,	terwijl	toch	de	visuele	cues	behouden	blijven.	
Over	 het	 algemeen	 hadden	 deelnemers	 het	 gevoel	 dat	 de	 zorgverlener-patiëntrelatie	
sterker	was	via	VMI	dan	via	de	andere	twee	methoden	van	tolken	op	afstand,	en	dat	je	via	
VMI	‘niet	zoveel	verliest’.	Anderzijds	waren	er	van	bijna	elke	provider	commentaren	dat	
de	tolk	‘meer	afstandelijk	en	minder	betrokken’	aanvoelde	dan	bij	face-to-face	tolken,	en	
dat	het	voelde	alsof	 ‘bijkomende	ondersteuning,	en	een	bijkomende	verdediger	van	de	
patiënt	 (patient	 advocate)	 niet	 aanwezig	was’.	 Verschillende	 zorgverleners	 vermeldden	
dat	sommige	patiënten	de	neiging	hadden	om	de	hele	tijd	naar	het	scherm	te	kijken,	en	
vonden	het	daardoor	moeilijk	om	oogcontact	te	maken	met	de	patiënt.	Tenslotte	hadden	
verschillende	tolken	en	zorgverleners	het	gevoel	dat	jongere	patiënten,	en	patiënten	met	
een	hogere	opleidingsachtergrond	ontvankelijker	waren	voor	het	gebruik	van	VMI.

In	een	quasi-gerandomiseerde	controlestudie	uit	2010	vergeleken	Locatis	et	al.	(2010)	de	
kwaliteit	van	het	contact	(encounter	quality)	bij	gebruik	van	TTP	(door	een	professionele	
tolk),	 VMI	 en	 TT	 in	 de	materniteits-	 (“post	 partum”)	 en	 pediatrische	 ziekenhuizen	 van	
de	Medical	University	of	 South	Carolina	 (USA).	De	volgende	onderzoeksvragen	werden	
gesteld:	1)	Beïnvloedt	de	tolkmethode	de	perceptie	van	de	kwaliteit	van	het	contact	?	2)	
Verschillen	de	percepties	van	de	kwaliteit	van	het	contact	tussen	patiënt,	zorgverlener	en	
tolk	?	3)	Verschillen	de	voorkeuren	van	patiënt,	zorgverlener	en	tolk	voor	de	verschillende	
methoden	?	en	4)	Beïnvloedt	de	tolkmethode	de	hoeveelheid	tijd	die	nodig	is	voor	het	
leveren	van	de	tolkprestatie	?
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Zeven	tolken,	24	zorgverleners	en	241	Spaanssprekende	(voornamelijk	–	94	%	–	vrouwelijke)	
patiënten	namen	deel	aan	de	studie.	Patiënten	werden	op	basis	van	toeval	toegewezen	
aan	een	van	de	3	(tolkmethode)condities.	De	onderzoekers	maakten	gebruik	van	5-punts	
Likert-schalen	 die	 speciaal	 ontworpen	 werden	 voor	 het	 meten	 van	 kwaliteit	 van	 het	
contact	en	die	na	elke	consultatie	door	patiënten,	zorgverleners	en	tolken	onafhankelijk	
van	 elkaar	werden	 ingevuld.	 De	 deelnemers	 konden	 optioneel	 vrije	 commentaren	 aan	
de	 schaal	 toevoegen.	 Daarnaast	werden	 na	 de	 consultaties	 interviews	 afgenomen	 van	
23	 zorgverleners,	de	7	 tolken,	en	een	 subset	 van	30	patiënten	 (10	 in	elke	 conditie).	 In	
het	 interview	met	 de	 patiënten	werd	 gevraagd	 of	 de	 communicatiemethode	 afleidde,	
en	zo	ja	waarom,	of	de	patiënt	vroeger	reeds	ervaringen	had	gehad	met	elk	van	de	drie	
tolkmethoden,	en,	indien	hij	zou	mogen	kiezen,	welke	methode	hij	zou	kiezen	en	waarom.	

De	kwaliteit	van	het	contact	werd	door	zorgverleners	(en	tolken)	significant	hoger	ingeschat	
bij	TTP	dan	bij	tolken	op	afstand.	Men	vond	echter	geen	significante	verschillen	tussen	de	
door	zorgverleners	(op	de	schalen)	ingeschatte	kwaliteit	van	het	contact	bij	VMI	en	dat	
bij	TT.	De	vrije	commentaren	van	de	zorgverleners	bij	de	schalen	bevestigen	de	voorkeur	
voor	TTP,	maar	de	meerderheid	van	de	zorgverleners	gaf	 in	hun	commentaren	ook	aan	
dat	ze	VMI	verkozen	boven	TT	omwille	van	de	nood	aan	visuele	communicatie.	De	meest	
frequente	 redenen	waarom	videotolken	als	afleidend	werd	ervaren,	waren:	verlies	van	
oogcontact	(patiënten	hebben	de	neiging	om	naar	de	monitor	te	blijven	kijken),	opsteltijd	
(setup	time)	en	technische	problemen.

Een	 tweede	 studie	 uit	 2010	 (Nápoles	 et	 al.)	 focust	 expliciet	 op	 de	 tevredenheid	 van	
zorgverleners	met	drie	methoden	van	medisch	tolken:	TTP	door	een	ad	hoc	(niet-getrainde)	
tolk,	TTP	door	een	professionele	tolk,	en	VMI	(door	een	professionele	tolk).	Deze	studie	
werd	uitgevoerd	in	vier	centra	(clinics)	voor	eerstelijnszorg	voor	patiënten	met	een	laag	
inkomen	of	zonder	verzekering	(‘safety	net	primary	care	clinics’)	van	het	Alameda	County	
Medical	Center	(ACMC)	in	California	(USA)	in	2004	en	2005.	

Negenentwintig	zorgverleners	vulden	onmiddellijk	na	elke	consultatie	met	een	patiënt	een	
vragenlijst	in	die	peilde	naar	kwaliteit	van	tolken,	mate	van	betrokkenheid	van	de	patiënt,	
kwaliteit	 van	 communicatie,	 tevredenheid	 met	 de	 consultatie,	 en	 zelf-gepercipieerd	
begrijpen	 van	 de	 culturele	 overtuigingen	 van	 de	 patiënt	 (proxy	 voor	 gepercipieerde	
culturele	 competentie).	 Aan	 de	 studie	 namen	 278	 unieke	 patiënten	 deel,	waarvan	 vijf	
patiënten	twee	consultaties	kregen	(dus	een	totaal	van	283	consultaties).	Deze	patiënten	
konden	 om	 systemische	 en	 ethische	 redenen	 niet	 gerandomiseerd	 worden	 over	 de	 3	
tolkcondities.	In	44	%	van	de	consultaties	werd	een	professionele	tolk	ter	plaatse	gebruikt,	
in	38	%	VMI	en	in	22	%	een	ad	hoc	tolk	ter	plaatse.	Het	aantal	betrokken	tolken	wordt	
niet	vermeld.	De	moedertaal	van	de	patiënten	werd	ondergebracht	in	4	groepen:	Chinees	
(Kantonees	 of	 Mandarijns),	 Spaans,	 Zuidoost-Aziatische	 talen	 (Tagalog,	 Vietnamees,	
Mien	of	Cambodjaans)	of	andere	(Farsi,	Russisch,	Hindi,	Bosnisch	of	andere).	Ten	gevolge	
van	 de	 grote	 diversiteit	 van	 de	 door	 de	 patiënten	 gesproken	 talen,	 en	 de	 beperking	
van	de	middelen	waarover	de	onderzoekers	 beschikten,	was	het	 niet	mogelijk	 om	het	
patiëntperspectief	in	dit	onderzoek	te	betrekken.

In	bijna	90	%	van	de	 consultaties	beoordeelde	de	 zorgverlener	de	kwaliteit van tolken 
als	 goed,	 zeer	 goed	 of	 excellent.	 Bij	 descriptieve	 analyses	 vond	men	 geen	 significante	
verschillen	 tussen	 de	 tolkmodi	 voor	 kwaliteit	 van	 tolken.	 Wanneer	 bij	 multivariate	
analyses	echter	gecontroleerd	wordt	voor	zorgverlener-	en	patiëntkenmerken,	blijkt	wel	
dat	zorgverleners	meer	geneigd	zijn	om	de	tolkkwaliteit	bij	gebruik	van	een	professionele 
tolk	ter	plaatse,	VMI	of	de	gecombineerde	professionele	tolkmodi	als	goed,	zeer	goed	of	
excellent	te	beoordelen	dan	bij	gebruik	van	een	ad hoc tolk ter plaatse.
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De kwaliteit van de communicatie	 werd	 bij	 VMI	 vaker	 (89	 %)	 als	 goed,	 zeer	 goed	 of	
excellent	beoordeeld	dan	bij	TTP	met	een	professionele	 tolk	 (77	%)	of	een	ad	hoc	tolk	
(66	 %).	 Deze	 verschillen	 die	 men	 vindt	 tussen	 tolkmodi	 voor	 wat	 betreft	 de	 kwaliteit	
van	 de	 communicatie	 houden	 echter	 verband	 met	 (verschillen	 in)	 zorgverlener-	 en	
patiëntkenmerken4.

De tevredenheid met de consultatie	 lag	 hoog	 voor	 alle	 tolkmodi.	 Zorgverleners	waren	
meer	tevreden	met	VMI	(95	%)	dan	met	TTP	door	een	professionele	tolk	(86	%)	of	door	
een	ad	hoc	tolk	(88	%).	Ook	hier	blijken	deze	verschillen	echter	verband	te	houden	met	
(verschillen	in)	zorgverlener-	en	patiëntkenmerken5 

De betrokkenheid van de patiënt	werd	in	95	%	van	de	consultaties	als	hoog	beoordeeld door 
de zorgverlener.	Er	werden	geen	significante	verschillen	gevonden	in	de	gepercipieerde	
mate	van	patiëntbetrokkenheid	tussen	de	tolkmodi.

In	bijna	50	%	van	de	consultaties	gaven	zorgverleners	aan	de	culturele	overtuigingen	van	
de	patiënt	slecht	of	helemaal	niet	te	begrijpen.	Wanneer	men	in	een	multivariate	analyse	
controleert	voor	zorgverlener-	en	patiëntkenmerken	blijken	zorgverleners	vaker	(2,5	maal	
!)	de	culturele	overtuigingen	van	de	patiënt	redelijk	goed	of	beter	te	begrijpen	bij	TTP	met	
een	professionele	tolk	dan	bij	VMI.	

In	de	bespreking	 van	hun	onderzoek	gaan	de	auteurs	 verder	 in	op	deze	 resultaten.	 Zij	
concluderen:	1)	Wanneer	zorgverleners	die	de	taal	van	de	patiënt	spreken	of	professionele	
tolken	ter	plaatse	niet	beschikbaar	zijn,	VMI	de	toegang	tot	professionele	tolken	verhoogt	
zonder	 de	 tolk-	 en	 communicatiekwaliteit,	 en	 de	 tevredenheid	 van	 de	 zorgverlener	
in	 gevaar	 te	 brengen	2)	Door	 gebruik	 van	VMI	 kan	ook	het	 gebruik	 van	 ad	hoc	 tolken	
–	 resulterend	 in	 slechtere	 zorgverlener-patiënt	 communicatie,	 lagere	 zorgverleners-	 en	
patiënttevredenheid	 en	 minder	 tolkfouten	 met	 nadelige	 klinische	 consequenties	 –	
verder	beperkt	worden	tot	een	‘laatste	toevlucht-methode’	3)	Aangezien	TTP	door	een	
professionele	tolk	voordelen	lijkt	te	hebben	ten	opzichte	van	VMI	voor	het	begrijpen	van	
de	culturele	overtuigingen	van	de	patiënt,	kan	het	gebruik	van	een	tolk	ter	plaatse	–	in	
zijn	rol	van	‘cultural	broker’	(met	andere	woorden	een	intercultureel	bemiddelaar)	–	de	
uitwisseling	van	culturele	informatie	mogelijks	beter	faciliteren	dan	via	VMI.	Dit	is	zeker	
het	 geval	 bij	 sommige	 types	 van	 consultaties	 (zoals	 een	 ernstige	 ziekte	 of	 zorg	 bij	 het	
levenseinde),	 waar	 een	 groot	 risico	 op	 miscommunicatie	 bestaat	 wanneer	 de	 cultuur	
van	zorgverlener	en	patiënt	verschillen.	In	deze	gevallen	kan	de	tolk	als	‘cultural	broker’	
die	de	verschillen	tussen	de	verklaringsmodellen	van	ziekte	en	de	culturele	en	spirituele	
overtuigingen	van	zorgverlener	en	patiënt	overbrugt,	kritisch	zijn	om	de	beste	zorgkwaliteit	
te	 leveren.	De	auteurs	besluiten	dat	verder	onderzoek	nodig	 is	om	de	mate	te	bepalen	
waarin	cultural	brokering	varieert	naargelang	de	gebruikte	tolkmethode.

In	 2011	 onderzochten	 Vasquez	 et	 al.	 de	 houding	 van	 zorgverleners	 tegenover,	 en	
hun	 tevredenheid	 met	 VMI	 voor	 en	 na	 training	 (instructie	 en	 demonstratie)	 met	 het	
videoconferentie-systeem.	Het	onderzoek	werd	uitgevoerd	in	de	spoedafdeling	van	een	
stedelijk	academisch	ziekenhuis	(Boston	Medical	Center)	in	Boston,	Massachusetts	(USA).	
Honderdvierendertig	artsen	en	verpleegkundigen	vulden	anoniem	een	vragenlijst	in	(met	
5-punts	Likert-schalen,	open	vragen	en	mogelijkheid	tot	het	geven	van	vrije	commentaren)	
over	hun	houding	 tegenover	en	 tevredenheid	met	VMI,	TTP	en	TT,	 voordat	 ze	 training	
kregen	 in	het	gebruik	van	het	videoconferentie-systeem.	Honderdvierenvijftig	stafleden	
kregen	vervolgens	de	training.	Een	maand	na	het	voltooien	van	de	training	vulden	141	
stafleden	(opnieuw)	de	vragenlijst	in.	

4 Deze verschillen, die wel bij de descriptieve analyses gevonden worden, verdwijnen immers wanneer in een 
multivariate analyse gecontroleerd wordt voor deze kenmerken.

5 De verschillen verdwijnen bij controle voor zorgverlener- en patiëntkenmerken in een multivariate analyse.
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Zowel	 in	 de	 antwoorden	 op	 de	 pre-	 als	 de	 post-training	 vragenlijsten	 verkoos	 de	
meerderheid	(93	%)	van	de	stafleden	TTP	boven	TT	of	VMI,	waarbij	geen	significant	verschil	
geconstateerd	werd	 tussen	 beroeps-	 (artsen	 of	 verpleegkundigen)	 of	 leeftijdsgroepen.	
Wanneer	 echter	 gevraagd	 werd	 naar	 voorkeur	 voor	 TT	 of	 VMI,	 bleek	 het	 percentage	
stafleden	die	VMI	verkozen	significant	te	stijgen	van	43	%	voor	de	training	naar	65	%	na	
de	training.	Technische	problemen	met	de	videoapparatuur	bleven	echter	voor	de	meeste	
stafleden	(54	%	voor	de	training	en	52	%	na	de	training)	een	belangrijke	hinderpaal.

In	 2015	 tenslotte	 onderzochten	 Schulz,	 Leder,	 Akinci	 en	 Biggs	 de	 geschiktheid	 en	
aanvaardbaarheid	 van	 videoconferentie	 voor	 ambulante	 medische	 consultaties	 in	 de	
Australische	 context	 (de	 Travel	 and	 Immigrant	 Health	 Clinic	 in	 de	 Victorian	 Infectious	
Disease	Service	(VIDS)	van	het	Royal	Melbourne	Hospital)	en	de	percepties	van	artsen	en	
patiënten	ten	aanzien	van	VMI,	in	vergelijking	met	TTP	en	TT.	Daarbij	werden	twee	varianten	
van	VMI	gehanteerd:	één	waarbij	arts	en	patiënt	in	een	consultatieruimte	van	een	centraal	
ziekenhuis	aanwezig	zijn,	en	de	tolk	zich	op	afstand	bevindt	(verder	de	“klassieke”	vorm	
van	VMI	genoemd),	en	één	waarbij	arts,	patiënt	en	tolk	zich	elk	op	afzonderlijke	locaties	
bevinden	(tijdens	een	‘telehealth’	consultatie).	De	gebruikte	software	voor	VMI	was	hetzij	
Cisco	 Jabber,	 hetzij	 VIDYO.	De	 voornaamste	 afhankelijke	 variabelen	waren:	 patiënt-	 en	
arts-tevredenheid	 met	 VMI,	 aantal	 geregistreerde	 problemen,	 en	 aanvaardbaarheid	
in	 vergelijking	 met	 andere	 tolkmethoden.	 De	 artsen	 (50)	 waren	 specialisten	 in	 het	
ziekenhuis,	 en	 de	 patiënten	 (47)	 recent	 gesettelde	 vluchtelingen	 (gemiddeld	 sinds	 11	
maanden	 aanwezig	 in	 Australië)	 met	 een	 lokale	 huisarts.	 De	 meest	 gehanteerde	 taal	
tijdens	de	consultaties	was	Birmaans,	maar	slechts	60	%	van	de	tolkepisodes	verliepen	in	
de	moedertaal	van	de	patiënt	(79	%	van	de	patiënten	waren	geboren	in	Birma).	Andere	
talen	die	gesproken	werden	door	immigranten	uit	Birma	waren	Karen	en	Haka	Chin.	

Onmiddellijk	na	de	consultatie	vulden	artsen	en	patiënten	afzonderlijk	een	vragenlijst	in.	
De	vragenlijsten	waren	gebaseerd	op	deze	die	gehanteerd	werden	in	de	hoger	besproken	
studie	van	Locatis	et	al.	(2010)	en	omvatten	demografische	vragen,	5-punts	Likert-schalen	
en	open	 vragen.	 Patiënten	 vulden	de	 vragenlijst	 in	met	 behulp	 van	de	 tolk	 die	tijdens	
de	consultatie	had	geassisteerd.	Van	de	50	consultaties	waarvoor	vragenlijsten	werden	
ingevuld	waren	er	43	“klassieke”	VMI-	consultaties	en	7	“telehealth”-consultaties.	Artsen	
vulden	50	vragenlijsten	in	en	patiënten	47.

In	vergelijking	met	TTP	vonden	artsen	VMI	even	goed	in	54	%	van	de	consultaties,	slechter	
of	veel	slechter	in	40	%	van	de	consultaties,	en	beter	of	veel	beter	in	4	%	van	de	consultaties.	
In	vergelijking	echter	met	TT	vonden	artsen	VMI	echter	beter	of	veel	beter	in	88	%	van	
de	consultaties,	slechter	of	veel	slechter	in	6	%	van	de	consultaties,	en	even	goed	in	4	%	
van	de	consultaties.	Artsen	ervaarden	technische	problemen	in	37	%	van	de	consultaties	
waarin	VIDYO	werd	gebruikt,	en	in	19	%	van	de	consultaties	waarin	met	Cisco	Jabber	werd	
gewerkt.	De	ervaren	technische	problemen	waren:	echo,	onmogelijkheid	om	in	te	loggen,	
slechte	beeldkwaliteit	en	wegvallen	van	het	geluid.
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2.1.2. Oordeel van tolken over de kwaliteit van tolksessies via 
videoconferentie

In	het	‘clinical	trials’-onderzoek	van	Paras	et	al.	(2002)	werden	15	tolken	bevraagd.	Acht	
van	hen	tolkten	in	het	Spaans,	vijf	in	het	Kantonees	en	twee	in	het	Vietnamees.	Alle	tolken	
in	deze	studie	gaven	de	voorkeur	aan	TTP	boven	VMI,	maar	verkozen	tezelfdertijd	VMI	
boven	TT.	Redenen	die	ze	hiervoor	aangaven	waren	“Ik	kan	zien	met	wie	ik	interageer”,	
“VMI	 laat	me	 toe	de	patiënt	beter	 te	begrijpen	doordat	 ik	 zijn	gebaren	en	emotionele	
expressie	kan	lezen”	en	“We	kunnen	de	zorgverlener	en	de	patiënt	visualiseren”.

In	 de	 studie	 van	 Jones	 et	 al.	 (2003)	 vond	 ook	 de	 (enige)	 tolk	 de	 drie	 gehanteerde	
tolkmethoden	 (TTP,	 VMI	 en	 TT)	 aanvaardbaar.	 Zij	 vermeldde	 dat	 de	 videolink	 haar	
geholpen	had	om	zich	meer	bewust	te	zijn	van	de	geestelijke	gezondheid	van	één	patiënt	
wiens	lichaamstaal	en	gedrag	haar	stress	effectiever	communiceerden	dan	haar	woorden.

Net	 als	 de	 zorgverleners	 en	 de	 patiënten	 vonden	 de	 tolken	 in	 de	 pilootstudie	 van	 de	
Cambridge	 Health	 Alliance	 (Saint-Louis	 et	 al.,	 2003)	 de	 videoconferentie-techniek	
gemakkelijk	 te	 gebruiken,	 maar	 het	 uitdokteren	 hoe	 de	 apparatuur	 precies	 werkt	 en	
hoe	 doorheen	 het	 systeem	 te	 navigeren,	 vergde	wat	 training	 en	 ‘gewoon	worden’.	 De	
tolken	waardeerden	het	hebben	van	visuele	cues,	zonder	dat	ze	zich	daarvoor	moesten	
verplaatsen.	In	die	zin	vonden	ze	dat	VMI	niet	zoveel	verschilt	van	TTP.	Meer	zelfs,	sommigen	
zagen	 zelfs	 voordelen	 aan	 het	 feit	 dat	 er	met	 VMI	 een	 zekere	 afstand	 bestaat	 tussen	
henzelf	en	de	dokter/	patiënt:	“(it	is)	getting	visual	cues	without	getting	personal”.	Ook	het	
feit	dat	VMI	“snel	is	zonder	dat	er	kans	is	op	tijdververlies	door	gebabbel	(chatting)”	werd	
geapprecieerd.	Toch	ondervond	men	bepaalde	beperkingen,	bijvoorbeeld	wanneer	door	
de	arts	een	demonstratie	werd	gegeven	(bijv.	het	gebruik	van	een	puffer,	het	aanbrengen	
van	 een	 zalf,…).	 In	 deze	 situaties	 zou	 het	 voor	 een	 tolk	 gemakkelijker	 zijn	 om	met	 de	
demonstratie	mee	te	kunnen	volgen,	maar	daarvoor	misten	ze	de	gebruikte	 items.	Een	
tolk	merkte	op	dat	het	met	VMI	iets	moeilijker	is	om	een	tolkritme	aan	te	houden	zoals	
dat	gewoonlijk	is	bij	TTP.

Daarnaast	 hadden	 bijna	 alle	 tolken	 het	 gevoel	 dat	 tolken	 op	 afstand	 (via	 video	 of	
telefonisch)	de	patiënt	en	de	zorgverlener	dichter	bij	elkaar	bracht,	aangezien	de	tolk	niet	
fysiek	aanwezig	was.	Een	aantal	tolken	vonden	dat	afstandstolken	beter	een	consultatie	
simuleert	waar	zorgverlener	en	patiënt	dezelfde	taal	spreken.	Geen	van	de	zorgverleners	
in	de	studie	gaf	echter	een	dergelijke	reactie.

In	het	onderzoek	van	Locatis	et	al.	(2010)	waren	tolken,	net	zoals	zorgverleners,	significant	
meer	tevreden	over	TTP	dan	over	tolken	op	afstand.	Ze	waren	ook	bijna	significant	meer	
tevreden	over	VMI	dan	over	TT.	Zes	van	de	zeven	tolken	vonden	TT	het	minst	aangenaam	
en	verkozen	VMI	voor	afstandstolken	omwille	van	het	visuele	kanaal.	Desondanks	gaven	
eveneens	zes	van	de	zeven	tolken	aan	VMI	als	afleidend	te	ervaren	omwille	van	hetzij	de	
opsteltijd,	hetzij	de	geluidskwaliteit.

Leemann	Price,	Pérez-Stable,	Nickleach,	López	en	Karliner	(2012)	vergeleken	expliciet	het	
perspectief	van	de	tolken	met	betrekking	tot	TTP,	TT	en	VMI.	Ze	gebruikte	hiervoor	een	
vragenlijst die ze voorlegden aan 71 professionele tolken in 2 universitaire ziekenhuizen 
en	 1	 universitair	medisch	 centrum	 in	 de	 San	 Francisco	 Bay	 Area	 (USA).	 De	 twee	 door	
patiënten	meest	 gesproken	 talen	op	de	3	 locaties	waren	Chinees	en	Spaans,	de	derde	
meest	gesproken	taal	wisselde	tussen	Russisch	en	Vietnamees.	Bij	VMI	waren	zorgverlener	
en	 patiënt	 aanwezig	 in	 dezelfde	 kamer.	 De	 vragenlijst	 werd	 ontwikkeld	 op	 basis	 van	
vroegere	studies	over	gebruik	en	effectiviteit	van	tolken	in	klinische	settingen,	en	omvatte	
2 onderdelen: 
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Teneinde	 de	 tevredenheid	 met	 specifieke	 aspecten	 van	 communicatie	 voor	 elke	
tolkmethode	 na	 te	 gaan,	 werd	 aan	 de	 respondenten	 gevraagd	 om	 zich	 een	 recente	
consultatie	waarin	 deze	methode	werd	 gebruikt,	 voor	 de	 geest	 te	 halen	 en	 op	 een	 5	
punts-	Likertschaal	hun	tevredenheid	met	5	specifieke	aspecten	van	patiënt-zorgverlener	
communicatie	aan	te	geven:	de	mate	waarin	ze	erin	slaagden	om	

a)	 over	te	brengen	wat	de	patiënt	te	zeggen	had	
b)	 over	te	brengen	wat	de	zorgverlener	te	zeggen	had	
c)	 de	relatie	tussen	zorgverlener	en	patiënt	tot	stand	te	brengen	
d)	 het	begrip	door	de	zorgverlener	van	de	sociale	en	culturele	achtergrond	van	de	patiënt	

te faciliteren, en 
e)	 hun	 globale	 tevredenheid	 met	 de	 kwaliteit	 van	 de	 communicatie	 tijdens	 deze	

ontmoeting.

Voor	elke	 tolkmethode	op	afstand	werd	hen	gevraagd	om	op	5-punts	Likert-schalen	 te	
beoordelen	in	welke	mate	de	betreffende	tolkmethode	in	staat	 is	om	de	communicatie	
te	 faciliteren	 voor	 elk	 van	 21	 courante	 klinische	 scenario’s.	 Deze	 scenario’s	 waren	
onderverdeeld in 4 groepen: 

a)	 nieuwe	evaluaties	en	acute	zorg6 
b)	 follow-up/routinezorg7 
c)	 educatieve	of	psychosociale	consultaties8 en 
d)	 ondergeschikte/	bijkomende	(ancillary)	of	administratieve	scenario’s9. 

Van	de	71	aangeschreven	tolken	vulde	73	%	(52)	de	vragenlijst	in.	Van	deze	52	tolken	had	
iedereen	ervaring	met	TT,	en	de	meesten	met	VMI.	Een	grote	meerderheid	van	respondenten	
gaf	aan	tevreden	te	zijn	met	elke	tolkmethode	voor	wat	betreft	het	overbrengen	van	wat	
de	 patiënt	 en	wat	 de	 zorgverlener	 gezegd	 had.	 Er	waren	 echter	minder	 respondenten	
tevreden	over	VMI	dan	over	TTP	voor	de	volgende	drie	aspecten	van	communicatie:	de	
mogelijkheid	om	de	relatie	tussen	de	zorgverlener	en	de	patiënt	tot	stand	te	brengen,	de	
mogelijkheid	om	begrip	door	de	zorgverlener	van	de	sociale	en	culturele	achtergrond	van	
de	patiënt	te	faciliteren,	en	de	globale	tevredenheid	met	de	kwaliteit	van	de	communicatie	
tijdens	de	ontmoeting,	alhoewel	dit	verschil	enkel	significant	was	voor	de	mogelijkheid	om	
de	relatie	tussen	zorgverlener	en	patiënt	tot	stand	te	brengen.	

Voor	wat	betreft	de	beoordeling	van	de	geschiktheid	van	VMI	om	de	communicatie	 te	
faciliteren	 voor	 elk	 van	 de	 klinische	 scenario’s,	 varieerde	 de	 proportie	 van	 tolken	 die	
VMI	 als	 adequaat	of	 beter	beoordeelde	 van	52	%	 (voor	 familiebijeenkomsten)	 tot	 100	
%	(voor	check-in	van	patiënt,	triage	door	verpleegkundige	op	de	spoedafdeling,	routine	
bloedonderzoek	en	interview	bij	financiële	diensten).	Scenario’s	waarvoor	de	meeste	tolken	
vonden	dat	VMI	de	communicatie	niet	adequaat	faciliteerde,	waren	familiebijeenkomsten	
(48	%)	en	kinesitherapie	of	 ergotherapie	 (27	%).	De	meeste	 respondenten	vonden	dat	
zowel	TT	als	VMI	adequaat	of	beter	zijn	voor	veel	klinische	scenario’s.	Over	alle	klinische	
scenario’s	heen	was	de	proportie	van	“goed/	zeer	goed”	versus	“adequaat”	antwoorden	
hoger	voor	VMI	dan	voor	TT.

6 Triage door een verpleegkundige op de spoedafdeling; Onderzoek door de arts op de spoedafdeling; Nieuwe 
ambulante consultatie; Dringende zorg-consultatie (urgent care visit).

7 Follow-up ambulante consultatie; Pre-operatief onderzoek; Dagelijkse routinebeoordeling in het ziekenhuis 
(routine daily hospital assessment); Toestemming voor een eenvoudige procedure (consent for minor 
procedure); Beoordeling van een opgenomen patiënt door een verpleegkundige (inpatient nursing 
assessment); Beoordeling van een ambulante patiënt door een verpleegkundige (outpatient nursing 
assessment).

8 Familiebijeenkomst; Toestemming voor een complexe procedure; Educatie aan een opgenomen patiënt door 
een verpleegkundige (inpatient nursing teaching); Instructies bij ontslag uit het ziekenhuis; Kinesitherapie of 
ergotherapie; Case management/sociaal werk.

9 Check-in van een patiënt bij een bediende; Routine bloedonderzoek; Radiologie; Interview bij financiële 
diensten.
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2.2. De interviews met de hulpverleners

2.2.1. Selectie en kenmerken van de informanten

De	selectie	van	de	informanten	gebeurde	in	twee	stappen:	met	behulp	van	de	statistische	
module	 in	 de	 app	 werd	 een	 lijst	 van	 hulpverleners	 gegenereerd	 die	 tijdens	 de	 twee	
voorgaande	weken	een	beroep	hadden	gedaan	op	een	bemiddelaar	op	afstand;	nadien	
werd	bepaald	welke	hulpverleners	we	 zouden	 contacteren	 voor	 een	 interview.	Daarbij	
werd	 gestreefd	 naar	 een	 evenwichtige	 verdeling	 tussen	 gebruikers	 uit	 de	 eerste	 lijn	
en	 gebruikers	 in	 de	 ziekenhuizen	 en	 de	 medische	 diensten	 voor	 vluchtelingen.	 Ook	
werd	 ernaar	 gestreefd	 om	 bij	 de	 interviews	 met	 de	 hulpverleners	 ‘relevante	 derden’	
te	 betrekken.	 Dat	 zijn	 bijvoorbeeld	 medewerkers	 van	 het	 onthaal	 die	 voor	 de	 artsen	
bemiddelaars	reserveren,	of	het	systeem	opstarten.	Ook	ICT-personeel	dat	betrokken	is	
bij	het	project	werd	in	twee	gevallen	geïnterviewd	omdat	zij	in	de	betrokken	instellingen	
een	belangrijke	 rol	 speelden	bij	 het	 implementeren	 van	het	project.	 Tabel	 3	 geeft	een	
overzicht	van	de	verschillende	types	informanten	en	in	de	instellingen	waarbinnen	ze	hun	
functie	uitoefenen.
Tabel 3: Functie/type zorginstelling van informanten

Type informant Huisartsen-	 M e d i s c h e 
D i e n s t 

Totaal

Arts 2 5 20 3 30

Diëtiste 0 0 0 1 1

Informaticus 0 0 2 0 2

Onthaal-medewerker10 0 0 3 0 3

Sociaal werker 0 0 1 3 4

Verpleegkundige 0 5 0 1 6

Totaal 2 10 26 8 46

Er	is	een	sterke	oververtegenwoordiging	van	informanten	actief	in	de	wijkgezondheidscentra.	
Dat	 is	 een	 gevolg	 van	 de	 hoge	 frequentie–	 in	 vergelijking	met	 de	 ziekenhuizen	 en	 de	
medische	diensten	voor	vluchtelingen	–	waarmee	interculturele	bemiddeling	op	afstand	
daar	gebruikt	wordt	en	van	de	grote	bereidheid	van	de	hulpverleners	om	aan	het	onderzoek	
deel	te	nemen.	In	het	bijzonder	in	ziekenhuizen	bleek	het	erg	moeilijk	om	–	vooral	artsen	
–	tot	een	interview	te	bewegen.	In	het	totaal	werden	46	personen	geïnterviewd	die	actief	
waren in 35 verschillende instellingen. 

Tijdens	de	interviews	werd	aan	de	hulpverleners	gevraagd	om	een	schatting	te	doen	van	het	
aantal	keren	per	week	dat	ze	in	het	ideale	geval	een	beroep	zouden	moeten	kunnen	doen	
op	een	intercultureel	bemiddelaar	of	tolk	omdat	de	taal/cultuur	barrière	het	verstrekken	
van	goede	zorgen	in	het	gedrang	brengt.	Voor	de	meesten	geldt	dat	ze	zeer	regelmatig	
(meerdere	 malen	 per	 week)	 tot	 bijna	 voortdurend	 met	 communicatieproblemen	 met	
anderstalige	patiënten	geconfronteerd	worden.	

Afhankelijk	van	het	type	instelling	en	van	bepaalde	lokale	omstandigheden	(bijvoorbeeld	
het	 in	 dienst	 hebben	 van	 meertalig	 personeel,	 het	 beschikbaar	 zijn	 van	 een	 lokale	
tolkendienst,	enz.),	hanteert	men	in	de	hulpverleningsinstellingen	een	aantal	strategieën	
om	de	taal/cultuur	barrière	op	te	lossen.	Een	overzicht	daarvan	vindt	u	in	Tabel	4.

10  Een van de onthaalmedewerkers is tevens als gezondheidspromotor actief.



22
Retour à la table des matières - Terug naar de inhoudsopgave

Tabel 4: Gebruikte strategieën voor het oplossen van de taal/cultuurbarrière

Type instelling Gebruikte	strategieën	voor	het	oplossen	van	taal/cultuur	barrière
A d 
h o c 
tolk

S o c i a a l 
tolk	 (on	
site)

Telefoon-
tolk

S o c i a a l 
tolk via 
video

Intercultureel 
bemiddelaar	
(on	site)

Google 

H u i s a r t s e n -
groepspraktijk

2 0 2 1 0 1

Medische dienst 
vluchtelingen

6 6 4 0 0 5

15 10 10 5 0 10

Ziekenhuis 6 1 1 0 4 1

Totaal 29 17 17 6 4 17

Zoals	 te	 verwachten	doet	men	 in	de	meeste	 instellingen	een	beroep	op	ad	hoc	 tolken	
(collega’s	 of	 onderhoudspersoneel	 dat	 de	 taal	 van	 de	 patiënt	 spreekt,	 familieleden	
(inclusief	 kinderen),	 andere	 patiënten	 van	 dezelfde	 groep	 die	 zich	 in	 de	 wachtzaal	
bevinden,	enz.).	De	meeste	hulpverleners	 zijn	er	 zich	 terdege	van	bewust	dat	dit	 geen	
ideale	strategieën	zijn.	In	veel	gevallen	is	er	echter	geen	alternatief	beschikbaar.	Sociaal	
tolken	die	fysiek	aanwezig	zijn	 (‘on	site’)	worden	door	meerdere	hulpverleners	 ingezet,	
maar	doorgaans	met	een	zeer	lage	frequentie.	Op	telefoontolken	wordt	daarentegen	in	
een	aantal	 instellingen	wel	 regelmatig	een	beroep	gedaan.	 Intercultureel	bemiddelaars	
‘on-site’	zijn	in	geen	van	de	bevraagde	instellingen,	met	uitzondering	van	de	ziekenhuizen,	
beschikbaar.	In	Gent	wordt	door	enkele	hulpverleners	ook	nu	en	dan	gewerkt	met	sociaal	
tolken	op	afstand	(via	videoconferentie);	het	is	een	dienst	die	enkel	in	die	regio	bestaat.	
Opvallend	 is	 ten	 slotte	 het	 gebruik	 van	Google	 Translate	 voor	 het	 –	 in	 noodgevallen	 -	
overbrengen	van	zeer	eenvoudige	boodschappen.	

Het	 is	 enigszins	 verontrustend	 vast	 te	 stellen	dat	 het	 gebruik	 van	 ‘gebarentaal’	 en	het	
inzetten	van	kinderen	als	tolk	volgens	een,	weliswaar	erg	beperkt	aantal	hulpverleners,	als	
bruikbare	strategie	voor	het	oplossen	van	de	taalbarrière	naar	voren	geschoven	wordt.	Dit	
blijkt	uit	onderstaande	interviewfragmenten:

“Les gestes souvent, ça marche bien.” (Int 22 : artsen, WGC)

“Kinderen zijn een goed alternatief als er geen andere oplossing is.” (Int 20: arts, 
huisartsenpraktijk)

Daar	staat	tegenover	dat	de	meerderheid	van	de	hulpverleners	het	inzetten	van	kinderen	
(en	ook	andere	ad	hoc	tolken)	absoluut	te	vermijden	vindt.	Hieronder	een	citaat	uit	een	
interview	met	een	huisarts	van	een	WGC:

“Ik gebruik liever geen kinderen tout court, als je met een mama met menopauze 
klachten zit en een manneke van 14 jaar dat het moet vertalen, dan is dat gevoelig 
en moeilijk”. (Int 19: arts, WGC)

Het	 inzetten	 van	 familieleden	 en	 vrienden	 is	 –	 noodgedwongen	 –	 in	 het	 bijzonder	 in	
vluchtelingencentra	vaak	de	strategie	die	men	het	eerst	gaat	beproeven:

“Andere bewoners die al enkele woorden Nederlands kunnen die tolken (…). 
Familieleden en vrienden proberen we zelfs in eerste instantie. Ook veel Google 
Translate.” (Int 21: verpleegkundige, medische dienst in vluchtelingencentrum)
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Inzichten uit de wetenschappelijke literatuur geven aan dat voorgaande werkwijzen 
absoluut	geen	garantie	bieden	voor	kwaliteitsvolle	communicatie	(en	dus	ook	niet	voor	
kwaliteitsvolle	 zorg).	 Ad	 hoc	 tolken	 maken	 zeer	 veel	 fouten	 en	 ook	 de	 privacy	 en	 de	
patiëntenrechten	komen	bij	het	inzetten	van	deze	mensen	in	het	gedrang	(zie	onder	meer	
Flores,	2005).	Onder	meer	doordat	patiënten	door	de	ad	hoc	tolk,	bijvoorbeeld	een	partner,	
niet	of	onvoldoende	geïnformeerd	worden	over	hun	toestand,	behandelingsopties,	enz.	

2.2.2. Beoordeling van de kwaliteit van interculturele bemiddeling op 
afstand

Voor	 de	 evaluatie	 van	 ons	 project	 is	 de	 beoordeling	 van	 de	 effectiviteit,	 kwaliteit	 en	
aanvaardbaarheid	van	de	interculturele	bemiddeling	op	afstand	van	het	grootste	belang.	
De	geïnterviewde	hulpverleners	zijn	unaniem	positief	over	deze	methode	om	de	taal-	en	
cultuurbarrière	op	lossen.	Ze	beschouwen	het	als	een	effectief	en	aanvaardbaar	alternatief	
voor	on-site	bemiddeling	of	on-site	 sociaal	 tolken.	Hieronder	 citeren	we	uitgebreid	uit	
enkele	interviews	met	hulpverleners:

“J’ai trouvé que j’ai des consultations où les gens se débrouillent justement avec 
des petits moyens, parler un peu saccadé, ou par gestes, etc. …. Des gens que je 
suivais comme ça depuis des années et le fait d’avoir pu, on a remis tout à plat 
avec quelqu’un qui était présent, en fait, car la dame était assise à côté de moi et 
on voyait le médiateur à l’écran, j’ai trouvé ça assez puissant de pouvoir remettre 
tout à plat. J’ai trouvé la dame très apaisée à la fin de la consultation, chose que 
je n’avais jamais réussi à avoir toute seule, quoi. Je pense que c’est vraiment 
important et c’est assez puissant comme outil et surtout de voir la personne en 
face.” (Int 4: arts, WGC)

“Het is het verschil tussen niet kunnen communiceren en heel goed communiceren, 
je kan opeens zorgen voor je patiënt.” (Int 10: arts, WGC)

“(…)  en terme de qualité c’est vraiment génial quoi.” (Int 5 : arts, WGC)

“Het is bijna alsof ze [= de bemiddelaars] erbij zitten, en ze zijn ook heel 
professioneel.” (Int 8: arts, WGC)

“(…) op vlak van kwaliteit is dat beter voor de patiënt, meer motivatie, betere 
consultatie, meer winst voor mij, dat probeer ik ook meer aan mijn collega’s te 
zeggen. Uiteindelijk je steekt er meer tijd in voor je consult, maar uw tijdswinst op 
lange termijn is zeker, je hebt een betere diagnose, betere therapietrouw, mensen 
komen minder terug, je hebt minder technische onderzoeken omdat je beter begrijpt 
wat er aan de hand is. Je hebt gewoon betere zorg, dat is duidelijk.” (Int 16: arts, 
WGC)

“Je vois beaucoup de réactions chez des médecins, le nouvel urologue était 
enchanté, (…) il me dit « quelle technologie, c’est bien qu’on a ça à la clinique ». 
Le patient est bien compris, ça c’est primordial, qu’il vienne à ses rendez-vous, qu’il 
prenne son traitement correctement, que tout suive, qu’on puisse répondre à ses 
questions.” (Int 27: oncologisch verpleegkundige, ziekenhuis)

“Si ce sont des choses ou des maladies plus compliquées, plus viscérales, là, donner 
la finesse sur la douleur abdominale, la douleur de poitrine, ça change leur vie. 
Toujours positif, j’apprends toujours des choses, il n’y a eu aucun moment où je me 
suis dit, j’ai fait la vidéoconférence pour rien.” (Int 30: spoedarts, ziekenhuis)

Naast	een	algemene	verbetering	van	de	kwaliteit	van	hun	interventies,	stellen	hulpverleners	
ook	vast	dat	ze	dankzij	de	bemiddeling	op	afstand	sneller	een	vertrouwensband	met	de	
patiënt	opbouwen	en	dat	taboeonderwerpen	makkelijker	besproken	worden.
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Hulpverleners	 wijzen	 er	 voorts	 op	 dat	 de	 intercultureel	 bemiddelaars	 op	 afstand	 een	
aantal	 taken	 uitvoeren	 die	 het	 eigenlijke	 tolken	 overstijgen.	 Dergelijke	 interventies	
worden	door	de	meeste	hulpverleners	gewaardeerd	omdat	ze	volgens	hen	een	duidelijke	
meerwaarde	voor	de	hulpverlening	opleveren.	Concreet	gaat	het	om	de	volgende	soorten	
tussenkomsten:

-	 Het	 vereenvoudigen	 van	 de	 boodschap,	 wat	 Angelelli	 (2004)	 ‘sliding	 the	 message	
down	the	register	scale’	noemt.

“La médiatrice prend parfois des initiatives mais c’était plutôt positif car c’était 
expliquer avec des mots plus familiers : ‘c’est s’adapter à la compréhension du 
patient’” (Int 3: arts, WGC)

-	 Aanduiden	dat	de	patiënt	de	vertaalde	boodschap	niet	begrepen	heeft:

“De bemiddelaar zegt: ‘Ik zie dat de jongere het niet begrepen heeft, zullen wij nog 
eens aftasten dat hij het begrijpt?’ dit terwijl de jongere constant jaja knikte.”  (Int 
15: arts, medische dienst vluchtelingencentrum)

-	 Het	informeren	van	de	hulpverlener	over	het	opleidingsniveau	van	de	patiënt

“Souvent avec les patients qui viennent consulter pour la langue arabe, les MI 
expliquent que le patient est illettré et que le message n’est pas toujours compris.” 
(Int 7 : arts, medische dienst voor vluchtelingen)

-	 Het	duiden	van	culturele	fenomenen	die	in	de	context	van	de	hulpverlening	relevant	
zijn:

“(…) bij Arabisch woord voor koude, dat zo vrij veel betekenissen kan hebben, dat de 
tolk (sic) zegt, ik denk dat ze iets anders bedoelt. En daarbij uitleg geeft.” (Int 8: arts, 
WGC)

“Het is ook een meerwaarde geweest toen een ICB’er een culturele duiding gaf over 
geesten binnen de Turkse cultuur, het is belangrijk dat het voor mij gekaderd werd 
wat daar de betekenis van was, dus dat was voor mij heel leuk.” (Int 17: arts, WGC)

“Het is ook meer dan louter tolken, ze zijn intercultureel bemiddelaar, zo vroeg 
ik aan een patiënt die van Macedonië kwam: tot wanneer bent u naar school 
geweest, waarop zij een leeftijd zegt en de bemiddelaar als aanvulling gaf hoe 
het schoolsysteem in dat land functioneert omdat dat voor ons onbekend was 
en helemaal anders was dan in België of in West-Europa; dat vind ik wel een 
meerwaarde dat er veel achtergrondinformatie gegeven wordt over de cultuur.” (Int 
32: sociaal assistent, ziekenhuis)

-	 Het	ondersteunen	of	versterken	van	de	boodschap	van	de	hulpverlener,	wat	Angelelli	
(2004)	aanduidt	met	de	term	‘persuasive	elaboration’.

“Elles nous aident aussi dans la transmission du message, elles renforcent le 
message. C’est une aide pour nous.” (Int 28: diëtiste, ziekenhuis)

Eén	hulpverlener	ten	slotte	vraagt	soms	aan	de	bemiddelaar	om	zelfstandig	te	exploreren	
hoe	de	patiënt	zich	voelt.	

“Soms zeg ik ook wel zelf, als het bijvoorbeeld emotionele gesprekken zijn, en de 
patiënt is aan het huilen, dan vraag ik wel eens van ‘luister een keer wat er aan de 
hand is’ en dan krijg ik dus maar een samengevatte versie van wat er gezegd werd 
en dus geen letterlijke vertaling.” (Int 16: arts, WGC)
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2.2.3. Interculturele bemiddeling op afstand in vergelijking met andere 
strategieën om de taal/cultuurbarrière op te lossen

Voor	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 beleid	 in	 verband	 met	 het	 omgaan	 met	 de	 taal-	 en	
cultuurbarrière	 is	het	van	belang	om	 inzicht	 te	hebben	hoe	de	verschillende	mogelijke	
strategieën	door	de	betrokken	partijen	beoordeeld	worden.	In	dit	onderzoek,	en	dat	is	er	
ook	meteen	de	belangrijkste	beperking	van,	hebben	we	daarover	nauwelijks	informatie	
van	de	patiënten.	Daar	staat	tegenover	dat	hulpverleners	ons	wel	uitgebreid	geïnformeerd	
hebben	over	hun	inschatting	van	de	waarde	van	de	verschillende	mogelijke	werkwijzen.	

Een	drietal	hulpverleners	is	van	mening	dat	interculturele	bemiddeling	op	afstand	de	best	
mogelijke	werkwijze	is.	

“C’est même mieux qu’un interprète sur place.” (Int 5: arts, WGC)

“Het is aanvaardbaarder en beter dan een tolk die ter plaatste is, omdat dat soms 
een soort van angst of barrière creëert, dat ze bepaalde taboes hebben en dat ze 
dat niet durven zeggen als daar een persoon van hun eigen cultuur bijzit. Terwijl dat 
minder een probleem blijkt te zijn als de persoon van op afstand zit.” (Int 11: arts, 
WGC)

Van	 de	 17	 hulpverleners	 die	 ervaring	 hebben	 met	 telefoontolken, verkiezen er 12 
interculturele	bemiddeling	op	afstand.	Ze	vinden	het	praktischer,	ervaren	dankzij	het	beeld	
een	meerwaarde	op	het	vlak	van	non-verbale	informatie-uitwisseling,	en	waarderen	dat	
intercultureel	bemiddelaars	zich	niet	beperken	tot	het	tolken.

“Het medium is veel praktischer [dan telefoontolken]: je hebt het non-verbale, 
je moet niet heel de tijd de hoorn doorgeven, en ten tweede is het feit dat het 
intercultureel bemiddelaars zijn en geen tolken. Waardoor dat er niet alleen 
letterlijk getolkt wordt maar ook heel de culturele barrières worden geholpen en 
veel meer uitleg wordt gegeven. Dit zijn twee heel positieve dingen.” (Int 10: arts, 
WGC)

“Telefoontolken is veel heen en weer. Het is een moeilijke communicatie. Je beperkt 
je dan veel meer op je consultatie. Je moet het dan echt samenvatten. (…) Met 
Intercult [= videoconferentieproject] kan je ‘echt’ een gesprek voeren.” (Int 19: arts, 
WGC)

“Les gens voient les personnes et ça crée un autre contact qu’uniquement par 
téléphone.” (Int 7: arts, medische dienst voor vluchtelingen)

“Bij de telefoon is het probleem dat “je stelt een vraag en dan geef je de lijn aan de 
patiënt, ze spreken gedurende een half uur en dan antwoordt de tolk niet eens op 
mijn vraag. Je hebt compleet geen controle over die consultatie, het gaat dan alle 
richtingen uit.” (Int 13: arts, medische dienst voor vluchtelingen)

Eén	hulpverlener	wijst	echter	op	een	voordeel	 van	het	 telefoontolken,	met	name	dat	
deze	werkwijze,	net	door	het	ontbreken	van	het	beeld,	anoniemer	is.	Sommige	patiënten	
hebben	de	indruk	dat	hun	privacy	daardoor	meer	gegarandeerd	is.

“In de Arabische gemeenschap, Afghaanse gemeenschap is er geen beroepsgeheim, 
zeggen de jongeren duidelijk.  Dan verkiezen ze een telefoontolk: dan weten ze 
niet wie ik ben en weet ik niet wie ze zijn, zeggen de jongeren dan” (Int 15: arts, 
medische dienst voor vluchtelingen)
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Over	het	algemeen	geven	hulpverleners	de	voorkeur	aan	sociaal tolken of intercultureel 
bemiddelaars die ter plaatse komen	boven	telefoontolken	of	intercultureel	bemiddelaars	
op	afstand.	 Een	arts	 van	een	WGC	dat	bijna	dagelijks	 een	beroep	op	de	 intercultureel	
bemiddelaars	op	afstand	doet,	verwoordt	het	als	volgt:

“[on site tolken of intercultureel bemiddelaars is] spijtig genoeg kostelijk en 
soms moeilijk te regelen. Dit gebeurt eerder bij stevige gesprekken en bij lange 
gesprekken, een paar keer per jaar spijtig genoeg, want dit is eigenlijk de handigste 
manier, maar dat gebeurt maar af en toe. Geen tolk = 1/10, informeel tolk = 4-5/10, 
telefoon tolk = 6-7/10, intercultureel bemiddelaar via videoconferentie (als het 
werkt) = 9-10/10, ter plaatste tolk = 10/10, kwaliteit ideaal, maar stelt praktisch 
problemen.” (Int10: arts, WGC)”

Ook	 de	 hieronder	 geciteerde	 sociaal	 werker	 geeft	 aan	 dat	 ze	 een	 fysiek	 aanwezige	
bemiddelaar	of	tolk	verkiest:

“Mijn voorkeur gaat uiteraard uit naar fysiek, maar met de webcam vind ik een zeer 
goed alternatief.” (Int 32: sociaal werker, ziekenhuis)

Sociaal	tolken	die	ter	plaatse	komen	worden	door	onze	informanten	(zeer)	zelden	ingezet.	
Het	 inzetten	 ervan	wordt	 als	 zeer	 omslachtig	 en	 onpraktisch	 ervaren	 door	 de	meeste	
hulpverleners,	wat	dan	ook	de	belangrijkste	 reden	 is	waarom	men	er	 geen	beroep	op	
doet.	Ze	moeten	veelal	erg	lang	op	voorhand	gereserveerd	worden;	in	dat	opzicht	sluit	dit	
tolkenaanbod	slecht	aan	bij	de	vaak	acute	behoeften	in	de	gezondheidszorg.	Bovendien	
zijn	er	aan	het	inzetten	van	deze	tolken	op	sommige	plaatsen	aanzienlijke	(verplaatsings)
kosten	verbonden.	Onderstaand	fragment	is	in	dit	verband	relevant:

“Les délais sont tellement immenses ou les frais de déplacement sont tellement 
énormes que, voilà ce sont souvent des patients qui n’ont pas de revenus.” (Int 5 : 
arts, WGC)

Aan	Franstalige	kant	valt	op	dat	3	hulpverleners	zich	negatief	uitlaten	over	de	kwaliteit	
van	de	sociaal	tolken.		In	twee	gevallen	bleek	de	tolk	haar	eigen	mening	aan	de	patiënt/
hulpverlener	mee	te	delen	en	op	te	dringen.	In	één	geval	overtuigde	de	tolk	een	patiënte	
om	geen	abortus	te	laten	uitvoeren.

“un interprète professionnel qui est venu pour traduire sur une question de désir 
d’avortement. Cette personne a pour finir convaincu la dame de ne pas faire 
d’avortement.” (Int 5: arts, WGC)

Enkele hulpverleners geven echter aan dat ze de fysieke aanwezigheid van de tolk of 
bemiddelaar	als	een	luxe	of	slechts	beperkte	meerwaarde	ervaren.

“We vinden het even goed als iemand ter plaatse, zelfs al is het voor iemand ter 
plaatse soms helemaal niet haalbaar of praktisch omdat die een hele afstand moet 
afleggen voor enkele minuten.” (Int 12, arts: medische dienst voor vluchtelingen)

“De tolken ter plaatse is een luxe, de intercultureel bemiddelaars [op afstand] zijn 
bijna even goed.” (Int 13: arts, medisch centrum voor vluchtelingen)

Veel	hulpverleners	vinden	de	binnen	het	project	gebruikte	app	het	handigste	systeem	voor	
het	reserveren	van	een	intercultureel	bemiddelaar.	Die	wordt	door	regelmatige	gebruikers	
als	zeer	gebruiksvriendelijk	ervaren.

“Vind jullie systeem het gebruiksvriendelijkst, we weten meteen, er is iemand 
beschikbaar of niet. Voor alle andere diensten is dat niet zo. Voor de ene moet je 
een webformulier invullen en komt er dan na een aantal dagen hopelijk een mail 
met bevestiging, bij andere een ander formulier, en je moet bevestiging gaan 
checken op de website, en we moeten dat met elkaar communiceren.” (Int 6: 
onthaalmedewerker, WGC)
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“Ik vind het redelijk leuk om te boeken en dan al te weten dat het in orde zal zijn. En 
als je de patiënt bij u hebt, kan je meteen de volgende gesprekken plannen.” (Int 1: 
arts WGC)

2.2.4. De kwaliteit van de interventies van de intercultureel bemiddelaars
Tijdens	de	interviews	met	de	hulpverleners	werd	in	eerste	instantie	een	algemene	vraag	
gesteld	 naar	 de	 perceptie	 van	 de	 kwaliteit	 van	 de	 interventies	 door	 de	 bemiddelaars.	
Nadien	stelden	we	een	aantal	meer	concrete	vragen	naar	handelwijzen	van	bemiddelaars	
die	 volgens	 algemeen	 gangbare	 standaarden	 voor	 het	 aanbieden	 van	 taalbijstand	
indicaties	van	‘goede	kwaliteit’	zijn.	Het	gaat	om	zaken	als	‘zich	voorstellen	aan	het	begin	
van	de	interventie’,	‘meedelen	dat	alles	getolkt	zal	worden’,	‘wijzen	op	het	beroepsgeheim	
en	neutraliteit’.	

Hulpverleners	zijn	meestal	erg	tevreden	over	de	professionele	houding	en	het	engagement	
van	de	intercultureel	bemiddelaars	op	afstand	zoals	uit	onderstaande	interviewfragmenten	
blijkt:

« Pour moi, par vidéoconférence, je n’ai eu à faire qu’à des gens très professionnels 
et il me semble que tout a été bien traduit. » (Int 4 : arts, WGC)

“ (…) satisfait de la neutralité des médiatrices interculturelles car nous avons eu des 
cas auparavant qui nous ont vraiment choqués.  Par rapport à ça on est vraiment 
dans une neutralité et il nous faut vraiment ça pour certaines thématiques délicates, 
parce que voilà on entre quand-même dans l’intimité des gens. »   (Int 5: arts, WGC)

“de intercultureel bemiddelaars zijn betrokken, ze luisteren aandachtig, vriendelijk 
en hulpverlenend, ze maken ook aan de patiënt duidelijk wat hun rol is. (…) De 
intercultureel bemiddelaars zoeken duidelijk oogcontact met de patiënt en zijn heel 
betrokken.” (Int 9: arts, WGC)

“je suis à chaque fois tombée sur des personnes très professionnelles, qui 
faisaient ça très sérieusement, donc, je n’ai jamais eu à déplorer un entretien par 
vidéoconférence qui se serait mal passé, donc positif.” (Int 25: sociaal assistent, 
ziekenhuis)

Het	 voorgaande	 neemt	 niet	 weg	 dat	 hulpverleners	 ons	 toch	 enkele	 incidenten	 en	
kwaliteitsproblemen	 meedelen.	 Het	 gaat	 om	 klachten	 in	 verband	 met	 stiptheid	
(bemiddelaars	 die	 een	 interventie	 op	 afstand	 aanvaard	 hebben	maar	 op	 het	moment	
zelf	 niet	 aanwezig	 zijn),	 een	 te	 vrije	 of	 onnauwkeurige	 vertaling	 en	 een	 gebrek	 aan	
transparantie.	Dat	laatste	is	bijvoorbeeld	het	geval	wanneer	de	bemiddelaar	en	patiënt	met	
elkaar	praten	zonder	dat	de	hulpverlener	voldoende	over	de	inhoud	van	dat	‘onderonsje’	
geïnformeerd	wordt.

“La traduction médicale n’est parfois pas précise et je dois des fois faire attention 
d’être sûr de quoi on parle. Mais c’est que parfois le patient et le médiateur 
interculturel parlent longtemps entre eux et que le retour est plutôt court.” (Int 5: 
arts, WGC)

“Als wij als arts iets uitleggen, dan hebben wij wel graag dat dat redelijk letterlijk 
gebeurt en als zij dat niet doen dan mogen zij dat ons ook vertellen. Want anders 
geeft dat als arts een gevoel van verlies van controle.” (Int 10: arts, WGC)
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Hulpverleners	ervaren	stijl-	en	kwaliteitsverschillen	tussen	de	bemiddelaars	onderling.	De	
invulling	die	ze	aan	hun	taak	geven,	en	de	wijze	waarop	ze	die	uitvoeren	blijken	soms	vrij	
sterk	te	verschillen	van	de	ene	tot	de	andere	bemiddelaar.	Dit	fenomeen	is	ook	bekend	
uit	de	wetenschappelijke	literatuur	over	medisch	tolken	en	interculturele	bemiddeling	in	
de	gezondheidszorg.	Men	spreekt	in	dat	verband	over	een	zekere	onvoorspelbaarheid	–	
vanuit	het	standpunt	van	de	hulpverlener	–	van	de	rol	die	de	bemiddelaar	of	tolk	op	zich	
gaat	nemen	(Sleptsova,	Hofer,	Naser,	&	Langewitz,	2014).	Bovendien	blijken	hulpverleners	
zelf	ook	sterk	verschillende	opvattingen	te	hebben	over	hoe	de	 taal	en	cultuurbarrière	
het	 best	 opgelost	 wordt.	 Tegenover	 hulpverleners	 die	 het	 belangrijk	 vinden	 dat	 er	
‘letterlijk’	getolkt	wordt,	staat	er	een	aantal	anderen	die	het	net	een	voordeel	vinden	dat	
bemiddelaars	een	meer	actieve	rol	op	zich	nemen.

“J’ai parfois l’impression que le médiateur ne donne pas toutes les informations 
quand il estime que ce ne sont pas des informations pertinentes. Mais il résume ce 
que le patient veut exprimer mais ça ne pose pas de problème. Certains patients 
expriment parfois des choses par rapport à leur vie au pays mais ça n’a rien à voir 
avec le sujet de la consultation. Le médiateur dit alors simplement de quoi le patient 
a parlé mais sans donner les détails. Ça ne pose pas de problème.” (Int 24 : sociaal 
assistent, ziekenhuis)

Ons	 materiaal	 bevat	 overigens	 nauwelijks	 aanwijzingen	 dat	 hulpverleners	 expliciet	
proberen	 aan	 te	 geven	 welke	 rol	 ze	 op	 een	 bepaald	 moment	 van	 de	 intercultureel	
bemiddelaar	verwachten.	

Ten	 slotte	 blijken	 niet	 alle	 bemiddelaars	 zich	 aan	 het	 begin	 van	 de	 interventie	 op	 de	
correcte	wijze	voor	te	stellen	en	hun	rol	toe	te	lichten.	Volgens	alle	gangbare	standaarden	
dient	dit	wel	te	gebeuren.

2.2.5. Nadelen van het werken op afstand
Hoewel	meerdere	hulpverleners	de	app	zeer	gebruiksvriendelijk	vinden,	geldt	voor	een	
aantal	anderen	dat	ze	toch	problemen	ervaren	om	die	te	gebruiken.	Dat	blijkt	vooral	het	
geval	te	zijn	bij	personen	die	er	zelden	mee	werken.	Voor	hen	vormt	het	ICT-aspect	duidelijk	
een	rem	voor	het	gebruik.	Hieronder	enkele	relevante	fragmenten	uit	de	interviews:

“Le plus grand frein, c’est l’informatique : devoir chipoter devant le patient alors 
qu’on n’a jamais utilisé le système et commencer devant le patient, c’est vite 
écarté.” (Int 3: arts, WGC)

Net	zoals	de	arts	in	het	vorige	fragment	vinden	de	verpleegkundigen	die	we	hieronder	
citeren	het	problematisch	om	voor	de	ogen	van	de	patiënt	het	systeem	op	te	moeten	
starten. 

“er is ook het aspect van non-professionalisme als er technische storingen zijn, je 
verliest uw gezicht als je klungelt. (…)  Als wij meer ruimte krijgen, dan zullen wij dat 
wel gebruiken, maar wij hebben geen tijd om te prullen.” (Int 14: verpleegkundige, 
medisch centrum vluchtelingendienst)

Deze	verpleegkundige	gaf	zelf	aan	dat	ze	over	onvoldoende	ervaring	beschikte.	

Een	arts	wijst	erop	dat	zijn	collega’s	het	omslachtig	vinden	om	het	systeem	te	gebruiken	
en	dat	ze	er	niet	van	overtuigd	zijn	dat	ze	er	meer	mee	gaan	bereiken	dan	met	een	ad	
hoc tolk:

“Ze vinden het veel werk voor iets waarvan dat ze denken dat het met een informele 
tolk ook kan.” (Int 18, arts, WGC)
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Een	 praktisch	 aspect	 dat	 door	 veel	 hulpverleners	 naar	 voren	 gebracht	 wordt,	 is	 de	
problematiek	 van	 het	 uitlopen	 van	 de	 consultaties.	 Ze	 kunnen	 wel	 een	 intercultureel	
bemiddelaar	reserveren	voor	een	bepaald	tijdsblok,	maar	in	veel	gevallen	start	het	consult	
later	dan	voorzien.	Dat	leidt	tot	stress	bij	de	hulpverlener.

“Wij beginnen nooit op de periodes waar wij de afspraak gemaakt hebben, dat is 
niet realistisch, er zijn altijd vertragingen, zowel van de kant van de patiënt als de 
kant van de artsen.” (Int 11: arts, WGC)

“C’est un peu un frein à l’utilisation du système quand elle prend un rendez-vous à 
l’avance car ça met la pression sur le reste de la consultation. Quand je vois que je 
vais être en retard.” (Int 2 : arts, WGC)

Een	 ander	 probleem	 waar	 in	 het	 bijzonder	 artsen	 op	 wijzen,	 is	 dat	 ze	 tijdens	 een	
interventie	met	een	intercultureel	bemiddelaar	op	afstand	geen	toegang	tot	het	medisch	
dossier	hebben.	Dat	blijkt	echter	niet	overal	zo	te	zijn.	Zo	gebruiken	alle	artsen	van	de	
Nederlandstalige	 WGC’s	 hetzelfde	 computerprogramma	 voor	 het	 patiëntendossier,	 en	
blijken	enkelen	dit	toch	probleemloos	met	het	inzetten	van	de	intercultureel	bemiddelaars	
op	afstand	te	kunnen	combineren.

“Ik bots een beetje met mijn schermindeling, ik zou naar mijn dossier moeten 
kunnen kijken en verder doen. Het zou goed zijn mochten we instructies kunnen 
krijgen over beste opstelling.” (Int 6: arts, WGC)

Technische	problemen,	waardoor	tijd	verloren	gaat	en	de	interventie	soms	zelfs	volledig	
mislukt,	komen	volgens	de	hulpverleners	nu	duidelijk	minder	vaak	voor	dan	vroeger.	Dat	
neemt	niet	weg	dat	ze	door	20	van	de	geïnterviewde	hulpverleners	gemeld	worden	als	een	
van	de	barrières	die	het	gebruik	van	het	systeem	afremmen.	Onderstaand	fragment	komt	
uit	een	gesprek	met	een	arts	van	een	WGC	waar	zich	 regelmatig	dergelijke	problemen	
hebben	voorgedaan.

“Ik verlies wel soms door technische storingen, inbellen en dergelijke, wel 10 à 15 
minuten van mijn consultatie.” (Int 9: arts, WGC)

Uit	 overleg	 met	 CAPGEMINI,	 de	 informatici	 van	 RIZIV	 en	 contacten	 met	 ICT-
verantwoordelijken	 in	 de	 betrokken	 instellingen	 wordt	 wel	 duidelijk	 dat	 technische	
storingen	op	dit	ogenblik	in	de	meeste	gevallen	niets	te	maken	hebben	met	onze	app.	Ze	
zijn	bijna	altijd	een	gevolg	van	technische	storingen	in	de	betrokken	instellingen;	in	nogal	
wat	 gevallen	 spelen	ook	aanpassingen	 van	de	firewall-instellingen	het	 systeem	parten.	
Het	 groot	 aantal	 IT-omgevingen	waarbinnen	het	project	 loopt,	 en	daarmee	verbonden	
het	groot	aantal	beheerders	ervan,	blijkt	een	van	de	grootste	uitdagingen	van	het	project.	

2.2.6. De reactie van de patiënten
Voor	 wat	 betreft	 de	 beleving	 van	 de	 interculturele	 bemiddeling	 op	 afstand	 door	 de	
patiënten	 beschikken	we	 enkel	 over	 informatie	 uit	 ‘tweede	 hand’.	 Het	 gaat	 daarbij	 in	
essentie	om	uitspraken	van	hulpverleners	(en	bemiddelaars,	zie	3.3.1.2)	over	‘compliments	
and	complaints’	van	patiënten	en	andere	vaststellingen	(bijv.	non-verbaal	gedrag)	van	de	
betrokkenen.
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Patiënten	blijken	de	interculturele	bemiddeling	op	afstand	–	over	het	algemeen	–	zonder	
problemen	 te	 aanvaarden	 en	 zijn	 er	 zelfs	 enthousiast	 over.	 Hieronder	 enkele	 korte	
fragmenten	uit	de	interviews	met	de	hulpverleners.

“Alleen maar positieve reacties, als ik het voorstel dan klaart hun gezicht op.” (Int 1: 
Arts, WGC)

 “Les patients sont ravis.” (Int 7 : arts, medische dienst voor vluchtelingen)

“Mensen vinden het heel aangenaam en vragen dan ook opnieuw elke keer een 
intercultureel bemiddelaar. Patiënten zijn enthousiast. Het wordt door de patiënten 
ook ervaren als een hele opluchting (…) dat ze eindelijk wel kunnen communiceren 
met kwaliteit.” (Int 11: arts, WGC)

“Patiënten zijn tevreden, je ziet die ook opfleuren, die zijn heel dankbaar, (…) 
degenen die hiermee al vertrouwd zijn, die wijzen al naar de computer.”  (Int 12: 
verpleegkundige, medische dienst voor vluchtelingen)

Oudere	patiënten	voelen	zich	soms	wel	wat	onwennig	aan	het	begin	van	een	interventie	
op	afstand,	maar	dat	gevoel	verdwijnt	snel	wanneer	het	gesprek	eenmaal	loopt.

“Parfois chez certains patients surtout âgés au début, mais après ils écoutent 
quelqu’un parler leur langue, ils oublient, ils commencent à papoter, -vous êtes d’où, 
de quelle région?” (Int 27 : verpleegkundige, ziekenhuis)

2.2.7. Beschikbaarheid van interculturele bemiddeling op afstand
Hulpverleners	stellen	dat	het	aanbod	aan	intercultureel	bemiddelaars	best	uitgebreid	zou	
worden.	Op	het	moment	zelf	een	beroep	doen	op	een	intercultureel	bemiddelaar	(zonder	
dat	die	vooraf	gereserveerd	werd),	lukt	in	het	bijzonder	aan	Nederlandstalige	kant	voor	
het	Modern	Standaard	Arabisch	en	het	Turks	zelden.	Doordat	het	systeem	steeds	meer	
gebruikt	wordt,	 is	 de	 kans	dat	men	 zonder	 voorafgaande	 reservering	een	bemiddelaar	
voor	de	juiste	duur	vindt,	sterk	verminderd.

“De permanentie rechtsreeks bellen is bij mij nog nooit gelukt.” (Int 6: 
onthaalmedewerker, WGC)

Het	 is	 om	 die	 reden	 dat	 hulpverleners	 proberen	 om	 de	 bemiddelaar	 systematisch	 op	
voorhand	 te	 reserveren,	 wat	 dan	 op	 zijn	 beurt	 leidt	 tot	 stress	 omdat	 men	 vreest	 de	
patiënt	niet	op	tijd	te	kunnen	zien	(waardoor	het	gereserveerde	tijdsblok	voorbij	is	voor	
het	consult	start).

Dat	er	in	ons	systeem	–	net	als	in	het	aanbod	van	alle	andere	leveranciers	van	interculturele	
bemiddeling	 en	 taalbijstand	 –	 geen	diensten	buiten	de	werkuren	 en	tijdens	weekends	
verleend	worden,	wordt	als	een	groot	probleem	ervaren.	Een	onthaalmedewerkster	van	
een	WGC	beschrijft	de	situatie	als	volgt:

“Voor ons is een vrij groot probleem, we hebben lijstje met opties [om een oplossing 
bij taalproblemen te vinden], maar die zijn allemaal beperkt tot kantooruren. Artsen 
zien patiënten tot 7 uur. Wie [=de patiënt] overdag werkt, vangt bot voor alle 
tolken. Uitbreiding is wenselijk.” (Int 6: onthaalmedewerker, WGC)
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Ook	wijzen	 hulpverleners	 op	 het	 ontbreken	 van	 een	 aantal	 talen;	 het	 gaat	 vooral	 om	
zogenaamde	 ‘knelpunttalen’	 en	 in	 een	 aantal	 andere	 gevallen	 om	 talen	 die	 weinig	
gevraagd	worden	maar	waarvoor	 soms	 lokaal	–	en	bovendien	 soms	slechts	gedurende	
een	korte	periode	–	een	behoefte	bestaat.

Talen	die	in	dat	verband	genoemd	worden	zijn:	Chinees,	Dari, Farsi,	meerdere	varianten	
van	het	Koerdisch,	Nepalees,	Pasjtoe,	Peul	(West-Afrika),	Portugees,	Slovaaks	(gevraagd	
in	regio	Gent)	Somalisch,	Spaans,	Swahili	(Congo),	Tibetaans,	Tigrinya	(Eritrea),	De	talen	
die	we	in	het	vet	gezet	hebben,	zijn	de	talen	waarvoor	–	volgens	ons	onderzoeksmateriaal	
–	de	nood	het	hoogst	is.	Voor	patiënten	uit	Somalië	en	Eritrea	geldt	bovendien	dat	artsen	
een	zeer	sterke	culturele	barrière	ervaren.

2.3. Interviews avec les responsables de la 
médiation interculturelle

Afin	 de	 récolter	 l’opinion	 des	 responsables	 de	 la	 médiation	 interculturelle	 dans	 les	
hôpitaux,	 nous	 avons	 effectué	 6	 interviews	 auprès	 des	 responsables	 de	 6	 hôpitaux	
employant	plusieurs	médiateurs	interculturels	en	face	à	face	et	par	vidéoconférence.

2.3.1. Qualité de la médiation interculturelle à distance

2.3.1.1. Réactions des professionnels de la santé
Selon	 les	 responsables	 de	 la	 médiation	 interculturelle	 interviewés,	 la	 médiation	
interculturelle	à	distance	est	une	bonne	alternative	à	la	médiation	interculturelle	en	face	à	
face.	Dans	4	hôpitaux	sur	6,	les	professionnels	de	la	santé	qui	ont	fait	appel	à	la	médiation	
à	distance	sont	contents	de	la	qualité	de	la	traduction	par	vidéoconférence,	ils	refont	appel	
et	sont	même	prêts	à	promouvoir	le	système	auprès	de	leurs	collègues.	Dans	les	2	autres	
hôpitaux,	un	ne	fait	pas	appel	car	le	système	n’est	pas	développé	au	sein	de	l’hôpital	et	
dans	l’autre,	70%	des	professionnels	de	la	santé	refusent	et	parmi	les	30%	restant,	15%	ne	
veulent	plus	faire	appel	à	cause	de	problèmes

techniques.	 Les	 raisons	 du	 refus	 des	 	 professionnels	 de	 la	 santé	 sont	 attribués	 au	 fait	
que	 les	 consultations	prennent	plus	de	 temps	 (installation	de	 l’ordinateur	et	 temps	de	
connexion),	des	problèmes	techniques	rencontrés:	

“Te veel tijd in beslag, te technisch veel moeite die ze er zelf in moeten steken” (Int. 
3, NL)

et	qu’il	n’y	a	pas	de	contact	avec	le	médiateur	interculturel	ni	avant,	ni	après	l’intervention	
pour	éventuellement	expliquer	ce	que	le	patient	n’a	pas	compris	ainsi	que	pour	prendre	
le	rendez-vous	suivant.	

Dans	la	majorité	des	hôpitaux,	ce	sont	les	médiateurs	interculturels	qui	prennent	le	rendez-
vous	avec	le	médiateur	par	vidéoconférence	et	qui	apportent	l’ordinateur	au	professionnel	
de	la	santé	pour	la	consultation.	S’il	y	a	des	problèmes	techniques,	ce	sont	également	les	
médiateurs	qui	les	gèrent.	Le	développement	du	projet	dépend	souvent	de	la	disponibilité	
des	médiateurs	à	porter	l’ordinateur	dans	les	consultations.	Selon	un	responsable,	aucun	
professionnel	de	 la	santé	de	son	hôpital	n’a	demandé	d’installer	 le	programme	sur	son	
ordinateur	afin	de	pouvoir	lui-même	faire	appel	aux	médiateurs	interculturels	à	distance.	
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Certains	 services	 refusent	 de	 faire	 appel	 par	 vidéoconférence	 mais	 on	 constate	 une	
grande	variation	selon	l’hôpital.	Dans	un	hôpital,	la	psychiatrie	et	la	pédopsychiatrie	font	
régulièrement	appel	à	des	médiateurs	par	vidéoconférence	car	ils	prévoient	alors	plus	de	
temps	avec	le	médiateur,	alors	que	dans	d’autres	hôpitaux,	ces	mêmes	services	refusent	
de	faire	appel.	Certains	services	comme	l’oncologie,	la	cardiologie	et	la	gériatrie	refusent	
également	de	faire	appel	selon	un	responsable.	Plusieurs	hôpitaux	rapportent :

 « qu’il faut forcer les portes au début » (Int. 1, FR)

et qu’il	est	très	important	d’avoir	une	personne	ressource	pour	résoudre	les	problèmes	
techniques	la	première	fois.

2.3.1.2. Réactions des patients
Selon	les	responsables,	les	médiateurs	interculturels	leur	ont	rapporté	que	la	plupart	des	
patients	sont	contents	: 

“Wel van bemiddelaars die zeggen ‘patiënt was tevreden”. (Int. 1, NL)

Ils	remercient	les	médiateurs	interculturels	et	c’est	souvent	un	soulagement	pour	eux	:

« Souvent, c’est un soulagement car ils n’ont pas l’habitude qu’on parle leur langue 
à l’hôpital ». 

Certains	 patients	 demandent	 un	 autre	 rendez-vous	 avec	 la	 même	 médiatrice	 par	
vidéoconférence	et	d’autres	patients	préfèrent	même	les	interventions	par	vidéoconférence	
car	ils	préfèrent	ne	pas	être	vus.	Un	responsable	déconseille	à	ses	médiateurs	d’organiser	
des	 interventions	 par	 vidéoconférence	 pour	 l’annonce	 d’un	 diagnostic	 lourd,	 avec	 des	
patients	schizophrènes	et	pour	l’annonce	d’une	mauvaise	nouvelle.

Un	responsable	relate	avoir	régulièrement	des	refus	de	la	part	de	quelques	patients	qui	
ont	l’habitude	d’avoir	un	médiateur	sur	place:	

“Er zijn er inderdaad die liever niets met de video te maken hebben, koppigheid, 
vooral bij Turken, die hier al heel lang zijn en die al heel lang geholpen zijn door een 
bemiddelaar ter plaatse”. (Int. 2, NL)

Certains	patients	refusent	également	l’utilisation	de	la	tablette	pour	la	traduction.

2.3.1.3. Réactions des médiateurs interculturels
Selon	 2	 responsables	 de	 la	 médiation	 interculturelle,	 les	 médiateurs	 interculturels	
préféreraient	travailler	en	triade	en	face	à	face.	S’ils	avaient	le	choix,	ils	ne	choisiraient	pas	
de	travailler	par	vidéoconférence	:	

“Mochten ze kiezen, dan kiezen ze er niet voor”. (Int. 2, NL)

	 Ils	 trouvent	que	 le	 système	de	vidéoconférence	est	moins	chaleureux.	 Ils	 se	plaignent	
surtout	des	problèmes	techniques	rencontrés,	des	interventions	trop	longues	et	du	fait	
de	devoir	attendre	les	appels.	Ils	ont	peur	que	le	travail	en	face	à	face	soit	remplacé	par	le	
travail	par	vidéoconférence.	
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La	plupart	des	médiateurs	sont	conscients	que	le	travail	par	vidéoconférence	fait	partie	de	
leurs	missions	de	médiateur	interculturel	:	

« We hebben allemaal hetzelfde contract en dezelfde opdracht”. (Int. 2, NL)

Et,	en	général,	ils	trouvent	ce	système	pratique	car	ils	peuvent	aider	plus	de	patients	sans	
se	déplacer.	Quand	tout	fonctionne	correctement	:	le	son,	l’image,	la	connexion,	le	tour	de	
parole,	le	système	est	très	agréable.			

Un	responsable	relate	 les	difficultés	pour	 les	médiateurs	 interculturels	de	combiner	 les	
différentes	tâches	:	en	face	à	face,	par	vidéoconférence	et	apporter	l’ordinateur	dans	les	
consultations	:

« Ce sont donc les médiatrices qui courent d’un endroit à l’autre pour apporter et 
rechercher l’ordinateur ». (Int. 1, FR)

En	effet,	au	sein	de	l’hôpital,	il	semble	très	difficile	de	trouver	les	personnes	ressources	
(secrétaire,	 infirmières,	 …)	 pour	 gérer	 les	 appels	 par	 vidéoconférence.	 Pour	 un	 autre	
responsable,	les	médiateurs	trouveraient	le	travail	par	vidéoconférence	plus	satisfaisant	
car	ça	les	protège	des	interventions	trop	chargées	émotionnellement	:	

« Après l’intervention, elles ne se retrouvent pas à devoir gérer les émotions du 
patient ». (Int. 2, FR)

Dans	d’autres	hôpitaux,	les	médiateurs	interculturels	ont	surtout	exprimé	leur	difficulté	à	
comprendre	le	système,	par	exemple,	pour	la	gestion	de	l’agenda,	pour	prendre	un	rendez-
vous,	pour	bloquer	l’agenda	d’un	collègue	malade…	Certains	médiateurs	ne	comprennent	
pas	encore	complètement	comment	fonctionne	le	système	même	si	d’autres	le	maîtrisent	
parfaitement	bien.				

2.3.2. Facteurs inhibiteurs/Points d’attention

2.3.2.1. Freins à l’utilisation de la médiation interculturelle à distance
Selon	4	responsables	sur	6,	ce	sont	surtout	 les	problèmes	techniques	qui	 représentent	
un	frein	au	développement	de	la	médiation	interculturelle	par	vidéoconférence	au	sein	
de	l’hôpital.	Certains	services	n’ont	pas	de	borne	Wi-Fi	et	il	leur	est	donc	impossible	de	se	
connecter	à	l’application.	De	plus,	un	responsable	cite	le	fait	que	le	service	ICT	n’est	pas	
directement	disponible	:

“ICT is niet meteen bereikbaar voor het systeem”. (Int. 3, NL)

Plusieurs	responsables	relèvent	le	manque	de	budget	dédié	aux	améliorations	techniques.	
Un	responsable	souligne	 les	problèmes	techniques	occasionnés	par	 les	mises	à	 jour	de	
Google	qui	paralysent	régulièrement	le	système	pendant	une	vingtaine	de	minutes.
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Un	autre	frein	largement	cité	par	les	responsables	de	la	médiation	interculturelle	est	la	
peur	de	perdre	le	côté	humain	de	la	médiation	interculturelle	en	utilisant	le	système	par	
vidéoconférence	:

« Plutôt la peur par rapport au fait que c’est moins humain ». (Int. 1, FR) 

et	 la	peur	de	 la	nouveauté.	D’autres	 citent	 la	difficulté	de	 trouver	des	personnes	pour	
apporter	 l’ordinateur	 en	 consultation	 sur	 certains	 sites.	 En	 règle	 générale,	 ce	 sont	 les	
médiateurs	 interculturels,	 les	assistants	 sociaux	et	parfois	 les	 secrétaires	qui	apportent	
l’ordinateur	en	 consultation.	Mais	 certains	 sites	n’ont	pas	 ces	 ressources	et	de	plus,	 le	
personnel	n’est	pas	formé	au	système.	

Les	responsables	mettent	aussi	en	avant	le	manque	de	temps	pour	sensibiliser	les	services	
et	promotionner	le	système:	

[dat het] “binnen gezondheidszorg nog iets te weinig bekend is dat het een systeem 
is dat eigenlijk vlot kan gebruikt worden”. (Int. 1, NL)

 Ils	sont	également	à	la	merci	du	bon	vouloir	des	médecins	à	utiliser	le	système:

“de bereidwilligheid van artsen want zij spelen de grootste rol voor het al dan niet 
laten doorgaan van een gesprek”. (Int. 3, NL)

Il	semble	aussi	que	dans	les	hôpitaux	où	l’offre	de	langues	en	face	à	face	est	grande	les	
professionnels	 de	 la	 santé	 préfèrent	 faire	 appel	 aux	médiateurs	 en	 face	 à	 face	 ou	 par	
téléphone	car	c’est	plus	rapide.	La	médiation	interculturelle	à	distance	n’est	dans	ce	cas	
pas	une	plus-value.	

Un	 responsable	 estime	 que	 comme	 le	 délai	 entre	 la	 sensibilisation	 au	 système	 et	 son	
utilisation	effective	par	les	professionnels	de	la	santé	est	trop	long,	ces	derniers	ont	oublié	
comment	l’application	fonctionne.

2.3.2.2. Solutions envisagées
Concernant	 les	 problèmes	 de	 connexion,	 les	 responsables	 concernés	 envisagent	 de	
demander	 de	 renforcer	 les	 bornes	Wi-Fi	 dans	 les	 services	 mais	 cela	 doit	 faire	 l’objet	
d’une	demande	officielle	via	la	direction.	Le	budget	n’est	pas	toujours	disponible	et	pour	
l’hôpital,	ce	n’est	pas	une	priorité	:	

« J’ai beau demander des améliorations au niveau du réseau Wi-Fi, comme par 
exemple de mettre plus de bornes Wi-Fi dans certains services, le coût pour l’hôpital 
est trop important et le bénéfice pour l’hôpital moindre ». (Int. 1, FR)

Une	solution	est	également	de	demander	aux	médecins	qui	souhaitent	utiliser	le	système	
d’en	 référer	 à	 la	 direction	 médicale	 afin	 de	 faire	 pression	 sur	 ces	 derniers.	 Pour	 les	
problèmes	de	mises	à	 jour	de	Google	Chrome,	un	responsable	propose	de	démarrer	 la	
connexion	avant	l’intervention	et	de	pouvoir	disposer	de	tablettes	en	suffisance	afin	de	les	
interchanger	en	cas	de	mises	à	jour.	

Concernant	 la	 sensibilisation	des	professionnels	de	 la	 santé,	 3	 responsables	proposent	
d’augmenter	la	visibilité	du	projet	durant	les	journées	thématiques	organisées	par	l’hôpital	
et	de	sensibiliser	les	services	intéressés	par	le	système	afin	de	les	former	à	l’utiliser,	surtout	
les	assistants	sociaux	et	les	infirmiers	:	

“We zijn nu met een paar diensten waar we personen in opleiding laten gaan om 
het systeem zelf te gebruiken”. (Int. 2, NL)
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Les	médecins	semblent	plus	difficiles	à	convaincre	d’utiliser	le	système.

Une	 autre	 solution	 envisagée	 par	 plusieurs	 responsables	 est	 la	 création	 d’un	 pool	 de	
médiateurs	 interculturels	qui	ne	 travailleraient	qu’à	distance	à	partir	d’un	bureau	situé	
en-dehors	de	l’hôpital	: 

“Het zou goed zijn het zou ook qua aansturing veel simpeler zijn als je een aparte 
pool hebt”. (Int. 2, NL)

Il	 semble	 que	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 seraient	 plus	 enclins	 à	 faire	 appel	 à	 la	
vidéoconférence	s’ils	savent	que	le	médiateur	n’est	pas	présent	au	sein	de	l’hôpital.	

2.3.2.3. Soutien de la direction pour les infrastructures nécessaires
Tous	les	responsables	interviewés	sont	d’accord	sur	le	fait	qu’ils	reçoivent	un	bon	soutien	
de	 l’ICT	de	 leur	hôpital,	 tant	pour	 la	 fourniture	de	matériel	 que	pour	 l’installation	des	
applications,	 l’ouverture	 des	 pare-feux	 et	 la	 résolution	 des	 problèmes	 techniques.	
Toutefois,	 dans	 certains	 hôpitaux,	 le	 délai	 d’attente	 est	 parfois	 long	 pour	 régler	 des	
problèmes	techniques.	

Pour	certains	responsables,	ce	qui	est	difficile,	c’est	 l’impression	que	le	projet	n’est	pas	
important	 pour	 l’hôpital	même	 si	 le	 budget	 alloué	 aux	médiateurs	 interculturels	 a	 été	
augmenté	:

“Ik heb in de loop van het project nooit heel erg het gevoel gehad dat dit voor het 
ziekenhuis echt belangrijk is”. (Int. 1, NL) 

Mais	avec	 le	projet	d’accréditation	concernant	 la	diversité	à	 l’hôpital,	 les	directions	des	
hôpitaux	 qui	 ont	 demandé	 l’accréditation	 sont	 plus	 ouvertes	 aux	 problématiques	 de	
l’assistance	linguistique	et	de	la	diversité.	

Plusieurs	 responsables	 soulignent	 les	 efforts	 récents	 de	 leur	 institution	 à	 fournir	 un	
local	 séparé	pour	 les	médiateurs	 qui	 interviennent	 par	 vidéoconférence.	 Pour	 d’autres	
institutions,	c’est	déjà	le	cas	depuis	le	début	du	projet.	

2.3.2.4. Ressenti des responsables à propos de leur influence à l’utilisation 
du système au sein de l’hôpital

Le	ressenti	des	responsables	à	propos	de	leur	influence	sur	les	professionnels	de	la	santé	
varie	 d’un	 hôpital	 à	 l’autre.	 Pour	 deux	 des	 responsables	 interviewés,	 les	 formations	
à	 l’utilisation	 du	 système	 données	 dans	 les	 différents	 services	 rencontrent	 beaucoup	
d’enthousiasme	auprès	des	professionnels	de	la	santé	mais	dans	la	pratique,	très	peu	font	
appel	au	système	:	

“Ik krijg heel veel enthousiasme” et “we willen hiermee aan de slag”. (Int. 3, NL)
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Un	responsable	explique	ce	phénomène	par	les	délais	entre	la	formation	et	l’obtention	du	
matériel	nécessaire	(caméra	et	haut-parleurs)	pour	utiliser	le	système.	Par	ailleurs,	dans	
cet	 hôpital,	 les	 ordinateurs	 des	médecins	 ne	 sont	 pas	 compatibles	 avec	 le	 système	de	
vidéoconférence.	

Pour	un	autre	responsable,	ça	dépend	très	fort	d’un	service	à	l’autre	:

 « Je fais beaucoup de lobbying dans les services et je connais beaucoup de 
médecins. Il y a des services où ça ne pose aucun souci ». (Int. 1, FR)

Le	 changement	 de	 direction	 ainsi	 que	 le	 soutien	 du	 responsable	 hiérarchique	 pour	 le	
projet	ont	également	une	grande	influence.	Il	est	très	important	que	tout	le	monde	ait	la	
même	vision	sur	le	développement	du	projet:	

“Ik vind het soms lastig als mijn leidinggevende een andere visie heeft dan ik: door 
niet op de werkvloer te staan, de obstakels niet te zien”. (Int. 2, NL)

Pour	un	des	responsables,	c’est	surtout	une	question	de	temps	disponible	pour	sensibiliser	
les	services	mais	aussi	la	disponibilité	du	réseau	Wi-Fi	au	sein	de	l’hôpital	qui	est	un	frein	
au	développement	du	système.	

Un	des	responsables	est	très	positif	quant	à	son	influence	sur	l’utilisation	du	système	:	

« A 99%, on a cette influence. Les médecins connaissent bien le service ». (Int. 2, FR)

2.3.2.5. Problèmes liés au rôle des responsables dans le projet
Pour	un	responsable,	le	travail	de	son	assistante	représente	un	temps	plein	car	c’est	elle	
qui	gère	les	agendas	des	médiateurs	et	qui	est	le	back-up	pour	les	maladies	et	congés	des	
médiateurs	: 

« Zij is de back-up van de bemiddelaars als die er niet zijn dus haar job is echt naar 
waarde te schatten”. (Int. 2, NL) 

D’autres	responsables	laissent	les	médiateurs	interculturels	gérer	le	projet	sur	le	terrain	:	
adaptation	des	agendas	et	sensibilisation	des	services.	Quand	ces	derniers	ont	un	problème,	
c’est	le	responsable	qui	relaie	le	problème	à	la	direction.	Certains	responsables	n’utilisent	
pas	toujours	le	système	au	quotidien	et	laissent	les	médiateurs	gérer	les	problèmes	qui	se	
posent	avec	l’outil	: 

« J’ai été formé au système mais comme les médiateurs l’utilisent tous les jours, 
ils le maîtrisent beaucoup mieux que moi. J’ai les bases, mais je ne l’utilise pas au 
quotidien ». (Int. 3, FR) 

2.3.2.6. Stratégies mises en place pour faire connaître le projet
Tous	les	responsables	interviewés	ont	organisé	des	sessions	de	sensibilisation	destinées	
aux	 différents	 services	 médicaux	 de	 l’hôpital,	 aux	 chefs	 de	 service	 infirmier.	 Certains	
hôpitaux	ont	publié	des	articles	sur	le	projet,	ont	présenté	le	projet	dans	les	réunions	de	
médecins	et	 les	réunions	de	service.	La	promotion	du	projet	s’est	également	réalisée	à	
l’extérieur	de	l’hôpital,	avec	Fedasil,	la	Croix-Rouge,	le	CPAS…	
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Un	responsable	a	fait	entrer	sa	démarche	dans	le	développement	par	projet	pilote	soumis	
à	une	évaluation	régulière	au	sein	de	l’hôpital.	Le	projet	est	mis	en	place	dans	un	service	
et	quand	celui-ci	est	bien	développé,	 la	médiation	 interculturelle	se	retire	et	 le	service	
devient	autonome	:

« Quand je vois que ça fonctionne bien dans une consultation, je demande de 
reproduire la même démarche dans un autre service. Quand une consultation 
devient ‘accro’, on s’en va et on demande à la clinique d’investir dans l’achat d’un 
ordinateur ». (Int. 1, FR) 

2.3.3. Collaboration avec la Cellule Médiation interculturelle au SPF

2.3.3.1. Disponibilité de l’aide par téléphone
Cinq	 des	 responsables	 interviewés	 sont	 d’accord	 pour	 dire	 qu’ils	 reçoivent	 une	 aide	
immédiate	de	la	Cellule	Médiation	Interculturelle	par	téléphone	:

« Meestal onmiddellijk. Ik heb daar geen klagen over ». (Int. 1, NL) 

Les	médiateurs	interculturels	trouvent	cette	aide	très	rassurante	car	ils	ne	sont	plus	seuls	
à	gérer	des	problèmes	techniques	ou	d’agenda.	Un	responsable	n’a	jamais	eu	besoin	de	
cette	aide	car	il	peut	gérer	facilement	les	problèmes	rencontrés	avec	l’application.

2.3.3.2. Contrôles des permanences effectués par la Cellule
Selon	quelques	responsables,	les	contrôles	effectués	par	la	Cellule	Médiation	Interculturelle	
pendant	 les	 permanences	 sont	mal	 perçus	 par	 certains	médiateurs	 interculturels.	 Ces	
contrôles	sont	une	source	de	stress	pour	les	médiateurs	mais	ils	reconnaissent	aussi	que	
c’est	très	stimulant	d’avoir	le	souci	de	bien	faire	les	choses	:

“Ze hebben daar schrik van zo van ‘Hans gaat inbellen pas op’’. (Int. 1, NL)

Un	responsable	regrette	que	les	contrôles	n’aient	pas	été	expliqués	par	la	Cellule	car	les	
médiateurs	de	son	hôpital	se	sentaient	contrôlés	et	sous	pression.	Il	a	dû	réexpliquer	le	
pourquoi	des	contrôles	aux	médiateurs	et	pense	que	ça	les	oblige	à	rester	vigilants	et	à	
avoir une certaine rigueur :

« Je leur ai expliqué le pourquoi et je pense que ça les oblige à avoir une rigueur, à 
rester vigilants ». (Int. 3, FR) 

Certains	médiateurs	interculturels	se	sont	plaints	auprès	de	leur	responsable	du	manque	
d’empathie	de	la	Cellule	de	Médiation	Interculturelle	à	l’égard	de	la	gestion	de	leur	agenda	
notamment.	La	Cellule	ne	les	a	pas	cru	lorsqu’ils	ont	expliqué	avoir	complété	correctement	
leur	agenda	et	que	donc	la	faute	ne	pouvait	leur	être	imputée	:

“Als je dan de reactie krijgt van we worden niet geloofd, kan ik me wel voorstellen 
dat dat frustrerend is”. (Int. 3, NL)
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2.3.3.3. Feedback des sessions de formation données par la Cellule 
Médiation Interculturelle

Tous	les	responsables	interviewés	ont	eu	un	retour	positif	des	formations	données	par	la	
Cellule.	Même	si	le	contenu	de	la	formation	était	très	dense	et	que	certains	médiateurs	
n’avaient	pas	tout	compris,	les	formations	ont	été	très	utiles	car	axées	sur	la	pratique.	Le	
fait	d’organiser	ensuite	des	focus	group	pour	l’évaluation	du	projet	a	été	très	bien	perçu	
par	 les	médiateurs	 car	 ils	 ont	pu	exprimer	 les	difficultés	 rencontrées	 avec	 l’application	
RIZIV/Intercult	et	poser	leurs	questions.

Un	responsable	signale	que	ces	formations	étaient	juste	un	rappel	pour	les	médiateurs.	
Dans	deux	hôpitaux,	les	responsables	mettent	en	avant	la	difficulté	des	médiateurs	de	se	
libérer	pour	venir	en	formation	étant	donné	la	charge	de	travail	au	sein	de	l’hôpital	:

« Ça ne les arrangeait pas trop au niveau de leurs horaires ». (Int. 1, FR) 

2.3.3.4. Mails envoyés par la Cellule
Cinq	 des	 responsables	 ont	 bien	 reçu	 les	mails	 sur	 l’update	 du	 système	 envoyé	 par	 la	
Cellule.	Certains	les	forwardent	directement	vers	les	médiateurs	interculturels	tandis	que	
d’autres	en	discutent	avec	les	médiateurs	lors	d’une	réunion	d’équipe	:	

“Ik probeer wel alle veranderingen die gecommuniceerd worden op een 
teamvergadering toe te lichten en te demonstreren”. (Int. 3, NL) 

Un	responsable	n’était	pas	au	courant	que	des	mails	avaient	été	envoyés.	

Un	responsable	a	trouvé	les	mails	clairs	et	compréhensibles	mais	suggère	d’organiser	une	
formation	pour	les	médiateurs	car	c’est	plus	didactique	:	

« C’est mieux si on le voit faire plutôt que d’envoyer des mails ». (Int. 2, FR)

2.3.3.5. Améliorations suggérées pour le soutien/gestion du projet/outils
Afin	 de	 soutenir	 les	 médiateurs	 interculturels	 qui	 travaillent	 dans	 le	 projet,	 deux	
responsables	 suggèrent	 d’organiser	 plus	 de	 supervisions	 et	 de	 discussions	 sur	 les	 cas	
problématiques	ainsi	que	des	formations	axées	sur	la	résilience,	le	soutien	émotionnel	et	
apprendre	à	mettre	des	limites	:

« de bemiddelaar scholen in weerbaarheid, afblokken, grenzen stellen”. (Int. 2, NL) 

Deux	responsables	proposent	également	d’organiser	des	sessions	de	remédiation	sur	le	
système	et	la	gestion	de	l’agenda	pour	les	médiateurs	qui	ne	maîtrisent	pas	tout	à	fait	le	
système.	Un	responsable	estime	que	la	gestion	de	l’agenda	des	médiateurs	est	compliquée	
et	suggère	de	la	simplifier	:

« Par rapport à l’agenda, je trouve les démarches un peu lourdes. Il faudrait 
simplifier le système ». (Int. 3, FR) 

Un	 autre	 responsable	 propose	 d’organiser	 des	 sessions	 ludiques	 sur	 l’utilisation	 du	
système.	

Pour	 certaines	 langues,	 un	 responsable	 suggère	 un	 élargissement	 de	 la	 disponibilité,	
comme	pour	l’Albanais.	
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Par	rapport	aux	remplacements	des	permanences,	les	responsables	soulèvent	le	manque	
de	 solidarité	 entre	 les	médiateurs	 et	 la	 difficulté	 de	 trouver	 des	 remplacements	 pour	
certaines langues. 

Concernant	les	outils	nécessaires	au	développement	du	projet,	les	responsables	citent	la	
réalisation	d’un	petit	film	court	expliquant	le	système	et	les	bonnes	pratiques	du	travail	
avec	 un	 médiateur,	 un	 Powerpoint	 explicatif	 très	 simple	 mais	 aussi	 la	 formation	 des	
maisons	médicales	à	utiliser	le	système	et	à	travailler	avec	un	médiateur	interculturel.	

2.3.3.6. Canal de communication privilégié
Selon	quatre	des	 responsables,	 les	 informations	envoyées	par	mail	 sont	un	bon	 canal.	
Même	si	le	responsable	ne	lit	pas	ses	mails	tout	de	suite,	il	est	au	courant	et	peut	forwarder	
les	 informations	 aux	médiateurs.	Un	 responsable	 préférerait	 être	 informé	directement	
afin	qu’il	puisse	 lui-même	informer	les	médiateurs	 interculturels.	En	plus	du	mail,	deux	
responsables	proposent	d’organiser	des	formations	pour	les	médiateurs.	Un	responsable	
suggère	d’organiser	les	formations	au	sein	de	l’hôpital	car	le	déplacement	des	médiateurs	
à	 Bruxelles	 leur	 prend	 une	 journée	 de	 travail	 et	 l’organisation	 au	 sein	 de	 l’hôpital	 ne	
permet	pas	qu’ils	s’absentent	tous	en	même	temps.

2.4. Focus group avec les médiateurs interculturels
Afin	 de	 récolter	 l’opinion	 des	 médiateurs	 interculturels	 sur	 le	 projet	 de	 médiation	
interculturelle	à	distance	après	2	ans	de	fonctionnement,	nous	avons	réalisé	7	focus	group	
francophones	 et	 5	 focus	 group	 néerlandophones	 regroupant	 au	 total	 80	 médiateurs	
interculturels.	 Les	 médiateurs	 interviewés	 effectuent	 soit	 des	 permanences,	 soit	 des	
mini-permanences	mais	ils	organisent	également	des	rendez-vous	via	le	système	pour	les	
professionnels	de	la	santé	de	leur	hôpital.

2.4.1. Qualité des interventions à distance

2.4.1.1. Selon les médiateurs
Selon	 la	majorité	 des	médiateurs	 entendus,	 la	 qualité	 des	 interventions	 à	 distance	 est	
moins	bonne	en	général	par	rapport	aux	interventions	en	face	à	face.

« Les interventions sont légèrement moins bonnes, elles prennent plus de temps. 
On ne voit pas toujours les patients, il faut demander de répéter, on ne voit pas les 
gestes, parfois on ne nous entend pas bien ». (FG 6, FR)

Ce	sont	surtout	les	problèmes	de	connexion	et	les	problèmes	techniques	(son	et	image)	
qui	 altèrent	 la	 qualité	 de	 l’intervention.	 De	 plus,	 les	 médiateurs	 constatent	 que	 bien	
souvent	la	caméra	est	mal	placée,	ce	qui	fait	qu’ils	ne	voient	que	le	patient	ou	le	médecin	
ou	bien	encore	le	mur	ou	le	plafond.

« Pour tourner l’ordinateur pour voir les deux intervenants, c’est difficile. Souvent j’ai 
une vue sur un coin de la pièce et je ne vois personne. Je ne le dis pas non plus car 
si il faut demander de tourner l’ordi d’un côté puis de l’autre, c’est un peu trop. On 
traduit à l’aveugle en fait ». (FG 4, FR)
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Les	interventions	où	il	y	a	beaucoup	de	monde	dans	le	cabinet	de	consultation	sont	très	
difficiles	à	gérer	pour	les	médiateurs	car	tout	le	monde	parle	en	même	temps,	de	même	
quand	il	y	a	du	bruit	dans	la	pièce	comme	par	exemple	un	enfant	qui	pleure.	La	qualité	
de	l’intervention	en	est	affectée.	Les	médiateurs	signalent	également	qu’ils	sont	souvent	
appelés	pour	une	autre	intervention	alors	que	la	première	est	encore	en	cours.	Le	temps	
prévu	pour	 l’intervention	est	écoulé	mais	 la	 consultation	n’est	pas	finie	et	 se	prolonge	
au-delà	du	temps	imparti.	Les	médiateurs	deviennent	alors	à	nouveau	disponibles	dans	
le	 système	 et	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 peuvent	 les	 contacter	 alors	 qu’ils	 sont	 en	
intervention,	ce	qui	est	difficile	à	gérer	pour	eux.	

En	comparaison	avec	 la	médiation	 interculturelle	sur	place,	 la	majorité	des	médiateurs	
estiment	 qu’il	 est	 mieux	 d’avoir	 un	 médiateur	 sur	 place.	 Au	 niveau	 de	 l’intervention,	
les	médiateurs	constatent	 souvent	qu’il	 y	a	une	perte	d’informations	car	 le	patient	n’a	
pas	l’occasion	de	poser	des	questions	après	l’intervention.	Il	n’y	a	pas	d’avant	ni	d’après	
intervention.		Par	ailleurs,	en	face	à	face,	il	est	beaucoup	plus	facile	pour	le	professionnel	
de	la	santé	de	montrer	des	images	ou	de	réaliser	un	dessin	pour	expliquer	sa	maladie	au	
patient.	Selon	une	médiatrice,	la	médiation	interculturelle	par	vidéoconférence :

« C’est beaucoup d’interprétation et peu de médiation, c’est plus mécanique et on 
perd beaucoup d’informations. On perd beaucoup du côté humain. Tout ce qui se 
passe avant ou après l’entretien est zappé avec la vidéoconférence. Au niveau 
qualité, on perd beaucoup et pas seulement en psychiatrie mais aussi dans les 
interventions de médecine générale ». (FG 7, FR)

“Er gaat veel info ervoor en erna verloren die je wel meekrijgt ter plaatse. 
Videoconferentie is goed voor standaardvertalingen maar voor crisissituaties is ter 
plaatse beter vooral op spoed”. (FG 1, NL)

Certains	médiateurs	estiment	qu’en	santé	mentale,	il	est	préférable	d’avoir	un	médiateur	
en	face	à	face	mais	d’autres	considèrent	que	c’est	parfois	mieux	par	vidéoconférence	car	
ils	se	sentent	protégés	et	arrivent	à	mettre	leurs	limites	plus	facilement.	

Quelques	 médiateurs	 francophones	 expriment	 la	 difficulté	 de	 traduire	 pour	 certains	
médecins	néerlandophones	à	cause	de	leur	niveau	insuffisant	en	français.

D’autres	médiateurs	qui	travaillent	uniquement	en	psychiatrie	ne	connaissent	généralement	
pas	la	terminologie	médicale	utilisée	en	médecine	générale.	 

Par	rapport	à	la	médiation	interculturelle	en	face	à	face,	certains	médiateurs	ont	relevé	
que	la	vidéoconférence	est	plus	professionnelle	et	que	le	médecin	a	tendance	à	être	plus	
structuré.	

“Via video voelt het professioneler aan. Bij het gebruik van een PC is het formeler. 
Als ze zelf oproepen via video dan gaat de arts gestructureerder te werk”. (FG 1, NL)

En	 psychiatrie,	 les	 avis	 des	 médiateurs	 sont	 partagés	 par	 rapport	 à	 l’utilisation	 de	 la	
vidéoconférence	:	certains	estiment	que	ce	n’est	pas	possible	tandis	que	d’autres	trouvent	
ça	mieux	 car	 le	 médiateur	 est	 plus	 protégé	 et	 plus	 objectif.	 Plusieurs	médiateurs	 ont	
exprimé	le	fait	que	par	vidéoconférence,	l’aspect	‘médiation’	est	souvent	absent.	
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2.4.1.2. Selon les patients
Les	médiateurs	rapportent	que	les	patients	sont	souvent	contents	et	qu’ils	les	remercient	
après	 l’intervention.	Certains	patients	demandent	d’avoir	 toujours	 le	même	médiateur	
pour traduire mais	ce	n’est	pas	une	généralité.	

“Sommige patiënten laten weten dat ze graag Amani of Nawras als bemiddelaar 
willen”. (FG 5, NL)

Les	médiateurs	ont	enregistré	quelques	refus	de	patients	d’être	filmés	par	la	caméra.	Dans	
ce	cas,	la	caméra	montre	uniquement	le	professionnel	de	la	santé.	D’autres	patients	étaient	
mécontents	à	 cause	des	problèmes	 techniques.	 La	majorité	des	patients	 sont	 familiers	
avec	la	vidéoconférence	qu’ils	utilisent	pour	contacter	leur	famille	restée	au	pays.		

Certains	 patients	 refusent	 la	 vidéoconférence	 surtout	 en	 psychiatrie,	 de	 peur	 d’être	
filmés.	Les	patients	sourds	flamands	sont	plutôt	mécontents	surtout	s’il	y	a	des	problèmes	
techniques	liés	à	l’image.	Un	patient	rapporte	qu’il	n’a	rien	compris	à	la	traduction	mais	la	
plupart	des	patients	sont	contents.	

2.4.1.3. Selon les professionnels de la santé
Du	côté	des	professionnels	de	la	santé,	les	médiateurs	rapportent	qu’au	départ,	ils	étaient	
très	 réticents	 à	 utiliser	 le	 système	mais	 très	 vite,	 ils	 s’y	 sont	 habitués	 et	 en	 sont	 très	
contents.	Dès	qu’ils	constatent	que	le	système	fonctionne	bien,	ils	refont	régulièrement	
appel.	 Ils	 reconnaissent	 le	professionnalisme	des	médiateurs	 interculturels	par	 rapport	
à	 la	 famille	ou	aux	personnes	qui	 traduisent	de	manière	 informelle.	Certains	 soignants	
ont	posé	la	question	de	la	sécurité	des	données	car	le	système	travaille	avec	des	produits	
Google	(récemment	mis	en	cause	pour	la	sécurité	des	données).	Mais	dans	l’ensemble,	ils	
trouvent	que	c’est	une	bonne	alternative	par	rapport	aux	médiateurs	sur	place.	De	plus,	
les	médiateurs	qui	organisent	des	interventions	pour	les	professionnels	de	santé	de	leur	
hôpital	mettent	en	avant	la	rapidité	du	système	à	trouver	un	interprète	pour	traduire.

	C’est	 surtout	 la	 jeune	génération	de	soignants	qui	est	plus	confiante	dans	 le	 système.	
Certains	services	de	psychiatrie	ou	de	pédopsychiatrie	refusent	d’utiliser	la	médiation	à	
distance,	lui	préférant	la	médiation	en	face	à	face.	

Les	 médiateurs	 relatent	 que	 certains	 professionnels	 de	 la	 santé,	 surtout	 les	 jeunes	
acceptent	de	faire	appel	à	un	médiateur	à	distance	mais	d’autres	ne	veulent	pas	ou	ne	
savent	pas	comment	travailler	avec	un	médiateur	à	distance.	Souvent,	après	une	première	
expérience	positive,	ils	sont	contents	mais	s’il	y	a	eu	des	problèmes	de	connexion,	certains	
ne veulent plus faire appel.

“Als dat slecht verloopt is het zeer moeilijk om hen te overtuigen het nog eens te 
proberen”. (FG 2, NL)  

Certains	 refusent	 car	 ils	 n’ont	 alors	 pas	 accès	 au	 dossier	 du	 patient	 et	 d’autres	 car	 ils	
considèrent	l’ordinateur	comme	une	agression	ou	un	intrus.

« C’est comme une agression pour certains médecins de débarquer avec 
l’ordinateur’. (FG 1, FR)

« En psychiatrie, les soignants considèrent l’ordinateur comme un intrus ». (FG 4, FR)
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2.4.2. Avantages du travail à distance
Du	point	de	vue	des	médiateurs,	le	premier	avantage	cité	à	travailler	par	vidéoconférence	
est	le	gain	de	temps	:	ils	ne	doivent	plus	se	déplacer	entre	les	sites	de	l’hôpital	ou	patienter	
avec	le	patient	dans	la	salle	d’attente.

“Je vermijdt de wachttijd en zeker Arabische patiënten betrekken je bij alles”. (FG 5, 
NL) 

Un	autre	avantage	largement	cité	par	les	médiateurs	est	la	sensation	d’avoir	une	barrière	
entre	 eux	 et	 le	 patient,	 tant	 pour	 les	 situations	 émotionnellement	 difficiles	 que	 pour	
des	 patients	 agressifs.	Une	médiatrice	 estime	même	qu’il	 est	 plus	 facile	 de	 calmer	 un	
patient	agressif	à	distance	qu’en	face	à	face.	Le	contact	avec	le	patient	est	plus	limité	par	
vidéoconférence	contrairement	au	face	à	face	où	les	patients	ont	tendance	à	poser	des	
questions	sur	la	vie	privée	du	médiateur,	à	poser	des	questions	après	la	consultation	:

« En face à face, c’est parfois difficile de se séparer du patient car après la 
consultation, ils m’attrapent pour me poser des questions ». (FG 2, FR)

Certains	médiateurs	ont	pu	créer	du	 lien	avec	 les	personnes	 (patients	et/ou	médecins)	
qu’ils	voient	souvent	par	vidéoconférence.	Les	médiateurs	se	sentent	en	général	moins	
touchés	et	plus	protégés	:	l’impact	émotionnel	est	moindre.	Par	vidéoconférence,	c’est	le	
médecin	qui	doit	gérer	l’émotion	du	patient

« Dans certaines situations émotionnelles, c’est plus facile d’être à distance car on 
n’a pas le patient devant soi, il ne pleure pas à côté de nous ». (FG 2, FR) 

En	face	à	 face,	souvent	 les	patients	 touchent	 le	médiateur,	ce	qui	est	dérangeant	pour	
certains	surtout	si	le	patient	est	de	sexe	opposé.	Certains	médiateurs	préfèrent	même	la	
vidéoconférence	pour	intervenir	lorsqu’il	y	a	une	grande	charge	émotionnelle	car	ils	sont	
moins	impliqués,	se	sentent	plus	protégés	et	arrivent	à	mieux	mettre	leurs	limites.	

Selon	les	médiateurs,	pour	des	messages	clairs,	précis	et	courts,	la	vidéoconférence	est	tout	
à	fait	suffisante.	Ils	peuvent	même	se	concentrer	sur	l’interprétation	sans	être	préoccupés	
par	d’autres	tâches.	Si	certains	médiateurs	limitent	leur	tâche	à	l’interprétation	d’autres	
ont	eu	l’occasion	aussi	de	supprimer	la	barrière	culturelle	:

“Culturele verschillen kunnen ook opgelost worden via videoconferentie vb. 
patiënten die medicatie niet willen innemen tijdens de ramadan”. (FG 5, NL) 

2.4.3. Désavantages, points sensibles du travail à distance

2.4.3.1. Interprétation, traduction
Au	 niveau	 de	 l’interprétation,	 les	médiateurs	 expriment	 certaines	 difficultés	 car	 ils	 ne	
connaissent	bien	souvent	pas	le	sujet	de	l’intervention	ni	le	niveau	de	langue	du	patient.	
C’est	une	nouvelle	situation	à	chaque	fois	et	ils	n’ont	aucun	contrôle	sur	ce	qui	se	passe	
en	consultation.	Les	professionnels	de	la	santé	ne	leur	laissent	bien	souvent	pas	le	temps	
de	se	présenter.	

Certains	médiateurs	trouvent	plus	fatiguant	de	travailler	par	vidéoconférence	qu’en	face	
à	face	et	émettent	des	réticences	pour	traduire	dans	des	cas	où	il	faut	communiquer	des	
informations	sensibles	

« J’ai eu peur de devoir annoncer une mauvaise nouvelle à la dame sans en être 
avertie avant ». (FG 4, FR) 
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Concernant	les	techniques	d’interprétation/traduction,	certains	médiateurs	estiment	que	
le	non	verbal	et	l’intonation	des	participants	change	par	vidéoconférence	par	rapport	au	
face	à	face : 

“Lichaamstaal en intonatie beleef je anders op afstand”. (FG 3, NL) 

Le	bruit	dans	le	cabinet	de	consultation	est	amplifié	par	la	vidéoconférence : 

«J’ai eu une intervention avec une maman et son bébé sur les genoux. Le bruit fait 
par le bébé était insupportable. Le son est amplifié par la vidéoconférence ». (FG 3, 
FR)

“Er is te veel achtergrondlawaai.  Als de patiënt het moeilijk heeft met spreken, is 
dat ook moeilijk te horen”. (FG 1, NL)

Quelques	médiateurs	ont	 conscience	d’être	 très	productifs	 la	1ère	demi-heure	et	moins	
après.	 Souvent,	par	 vidéoconférence,	 le	 schéma	de	communication	en	 triade	n’est	pas	
respecté	 :	 les	médiateurs	 voient	 soit	 le	médecin,	 soit	 le	 patient,	 soit	 le	 plafond	 ou	 le	
mur.	 Les	médiateurs	n’osent	pas	 toujours	demander	plusieurs	 fois	 de	bien	positionner	
l’ordinateur.	Il	est	plus	difficile	pour	les	médiateurs	de	traduire	s’ils	ne	connaissent	pas	le	
sujet	de	la	consultation	mais	quelques-uns	rapportent	que	souvent	les	médecins	donnent	
une	petite	explication	avant	l’intervention.	Quelques	médiateurs	rapportent	que	quand	ils	
se	présentent	au	médecin	et	au	patient,	ils	sentent	qu’ils	doivent	le	faire	vite.	La	majorité	
des	médiateurs	trouvent	que	traduire	par	vidéoconférence	est	plus	stressant.	Organiser	
des	 interventions	pour	 les	 soignants	est	également	une	 source	de	 stress	pour	 certains	
médiateurs : 

“Het meest stresserende is de laptop brengen en ervoor zorgen dat de gesprekken 
plaatsvinden. Als het fout gaat, voel je je verantwoordelijk”. (FG 4, NL)

Beaucoup	 de	 médiateurs	 constatent	 que	 certains	 médecins	 n’ont	 pas	 l’habitude	 de	
travailler	avec	des	médiateurs	:	ne	comprennent	pas	quand	le	médiateur	traduit	au	‘je’,	
s’arrêtent	après	2	mots	pour	laisser	 le	médiateur	traduire	ou	ne	s’arrêtent	pas	du	tout,	
se	 répètent	 et	ont	un	discours	décousu.	 Plusieurs	médiateurs	 suggèrent	de	 former	 les	
médecins	à	travailler	avec	des	médiateurs	interculturels.	

Par	vidéoconférence,	les	médiateurs	estiment	en	général	que	leur	rôle	est	plus	limité	qu’en	
face	à	face:	 il	n’y	a	pas	d’accompagnement,	ni	de	suivi	du	patient	par	vidéoconférence.	
Un	médiateur	pense	que	les	interventions	en	face	à	face	répondent	mieux	aux	objectifs	
d’améliorer	la	qualité	des	soins	pour	le	patient.	Certains	médiateurs	se	posent	la	question	
de	 savoir	 si	 c’est	 dans	 leurs	 tâches	 d’apporter	 l’ordinateur	 pour	 les	 soignants	 de	 leur	
hôpital :

« Cela ne fait-il pas partie de notre rôle en tant que médiateur d’apporter 
l’ordinateur pour une interventions ? Notre présence est aussi rassurante pour le 
soignant. On doit peut-être assumer cette tâche comme une autre tâche ». (FG 7, 
FR)  
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2.4.3.2. Problèmes techniques
Comme	signalé	précédemment,	 le	principal	 désavantage	à	 la	 vidéoconférence	 sont	 les	
problèmes	techniques	rencontrés	(son	et	image,	position	de	la	caméra).	Les	médiateurs	
rapportent	rencontrer	très	souvent	des	problèmes	de	son	et/ou	d’image.	 Ils	proposent	
alors	de	poursuivre	l’intervention	par	téléphone.	C’est	souvent	lié	à	la	connexion	internet	
au	sein	des	hôpitaux	ou	maisons	médicales	et	les	problèmes	se	posent	souvent	avec	les	
mêmes	institutions : 

« On a des coupures de son, je dois demander de répéter, ça prend plus de temps et 
ça me mets mal à l’aise ». (FG 3, FR)

Certains	soignants	demandent	directement	de	faire	l’intervention	par	téléphone.	Plusieurs	
médiateurs	 soulèvent	 le	 fait	 que	 traduire	 par	 téléphone	 est	 beaucoup	 plus	 fatiguant	
surtout	si	la	durée	dépasse	la	demi-heure :

« Si on n’a pas une bonne connexion, alors on passe par téléphone mais 1h, c’est 
long ». (FG 3, FR) 

Pour	la	langue	des	signes,	c’est	très	problématique	quand	il	y	a	des	problèmes	d’image :

“Dove patiënten zijn niet vaak tevreden, ze hechten veel belang aan technische 
aspecten zoals de grootte van het beeldscherm”. ( FG 5 , NL) 

Mais	 dans	 l’ensemble,	 les	 médiateurs	 estiment	 que	 le	 système	 est	 beaucoup	 plus	
performant	 qu’avant.	 Certains	 médiateurs	 ont	 des	 problèmes	 avec	 l’application	 RIZIV/
Intercult	 :	 une	 icône	 apparait	 tout	 le	 temps	pour	 réactiver	 le	 son,	 l’application	 qui	 ne	
fonctionne	pas.	Les	médiateurs	ne	savent	pas	toujours	identifier	d’où	vient	le	problème	:	
de	chez	eux,	de	l’institution	qui	fait	appel	ou	du	ministère.

2.4.3.3. Niveau organisationnel
Au	 niveau	 organisationnel,	 les	médiateurs	 insistent	 sur	 la	 nécessité	 d’avoir	 un	 bureau	
individuel	pour	traduire	car	certains	hôpitaux	fournissent	uniquement	un	bureau	commun	
à	tous	 les	médiateurs	ce	qui	pose	un	problème	pour	 la	confidentialité	et	 la	qualité	des	
interventions	par	vidéoconférence.	Par	ailleurs,	les	médiateurs	signalent	qu’il	est	parfois	
difficile	de	trouver	des	remplaçants	pour	les	permanences	et	cela	pour	certaines	langues.	
Les	médiateurs	signalent	également	que	dans	 les	hôpitaux,	 le	personnel	 soignant	n’est	
pas	autonome	pour	appeler	un	médiateur	à	distance.	C’est	aux	médiateurs	à	apporter	
l’ordinateur	dans	le	cabinet	du	médecin,	à	faire	la	connexion	avec	le	médiateur	à	distance	
et	à	reprendre	l’ordinateur	après	l’intervention :

« Si je ne suis pas présente, ça ne marche pas : les soignants ne font pas appel 
même si j’ai déposé l’ordinateur dans le service ». (FG 6, FR) 

Dans	ce	cas,	on	paie	deux	médiateurs	pour	faire	le	travail	d’un	seul.	

2.4.3.4. Formation à l’utilisation du système
Les	médiateurs	soulignent	la	nécessité	de	former	le	personnel	soignant	à	travailler	avec	un	
médiateur	à	distance.	En	effet,	il	faudrait	qu’ils	ne	soient	pas	trop	bavards,	qu’ils	fassent	
une	 petite	 introduction	 par	 rapport	 au	 patient	 et	 dire	 pourquoi	 le	 patient	 consulte.	
Par	 ailleurs,	 les	médiateurs	 expriment	 leur	 difficulté	 à	 savoir	 s’ils	 doivent	 expliquer	 au	
médecin	comment	travailler	avec	un	médiateur	 interculturel	ou	pas.	 Ils	doivent	chaque	
fois	s’adapter	au	médecin	et	au	patient.		
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2.4.3.5. Nombre d’appels
A	 la	 question	 :	 Pensez-vous	 qu’il	 y	 trop	 peu	 d’appels,	 les	 médiateurs	 qui	 font	 les	
permanences	rapportent	qu’ils	ont	des	appels,	surtout	des	médecins	néerlandophones.	
Les	médiateurs	qui	réalisent	des	mini-permanences	ont	en	général	moins	d’appels	mais	
certains	 rapportent	qu’ils	ont	des	 interventions	en-dehors	de	 leur	mini-permanence	et	
d’autres	disent	que	leur	mini-permanence	est	chaque	fois	complète,	souvent	ce	sont	les	
mêmes	soignants	qui	font	appel :

« Souvent, je n’ai pas d’appels pendant ma mini-permanence mais d’autres rendez-
vous sont pris en-dehors. Les gens m’appellent alors avant et je dois débloquer une 
plage dans mon agenda ». (FG 4, FR) 

2.4.3.6. Complexité du système
La	 majorité	 des	 médiateurs	 trouvaient	 le	 système	 compliqué	 au	 début	 mais	 s’y	 sont	
habitués	et	le	trouvent	actuellement	facile	à	utiliser.	Beaucoup	de	médiateurs	estiment	
qu’ils	reçoivent	trop	de	mails	(3)	pour	un	rendez-vous.	Certains	médiateurs	acceptent	ou	
annulent	 le	 rendez-vous	 via	 l’agenda	Google,	 d’autres	 téléphonent	 au	médiateur	 juste	
avant	l’intervention	planifiée	pour	être	bien	certains	que	le	médiateur	est	disponible	pour	
l’intervention.	Les	médiateurs	relatent	que	le	système	est	facile	à	utiliser	pour	planifier	
des	 rendez-vous	 tout	de	suite	mais	s’ils	veulent	prendre	un	rendez-vous	avec	un	autre	
médiateur	 à	 un	 autre	moment,	 ils	 doivent	 contacter	 ce	médiateur	 qui	 doit	 se	mettre	
disponible	dans	l’agenda	afin	qu’il	puisse	planifier	un	rendez-vous :

“Zelf een afspraak maken is ingewikkeld voor de hulpverleners. Als er geen 
bemiddelaar meteen beschikbaar is, moeten ze de hele lijst afgaan om iemand te 
vinden”. (FG 4, NL) 

C’est	très	compliqué	et	dans	la	pratique	difficile	à	organiser.	Le	nombre	de	mises	à	jour	de	
l’application	RIZIV/Intercult	sur	une	relativement	courte	période	a	embrouillé	beaucoup	
de	médiateurs	qui	ont	alors	contacté	Sonia	Baatout	de	la	Cellule	Médiation	Interculturelle	
pour	 régler	 les	problèmes.	 Les	médiateurs	 constatent	que	beaucoup	de	 soignants	 font	
appel	sans	passer	par	l’application	RIZIV/Intercult,	directement	par	Google	Hangouts.	Ces	
appels	ne	sont	pas	enregistrés	dans	l’agenda	et	donc	ne	sont	pas	comptabilisés	comme	
intervention.	Par	ailleurs,	en	passant	directement	par	Google	Hangouts,	leur	appel	peut	
interférer	 avec	 une	 intervention	 planifiée	 dans	 l’application	 RIZIV/Intercult.	 Quelques	
médiateurs	préféraient	le	système	Cisco	Jabber	car	ils	pouvaient	planifier	eux-mêmes	les	
interventions	en	fonction	de	leurs	disponibilités.	

2.4.3.7. Soutien de l’ICT
Par	rapport	au	soutien	reçu	de	l’ICT	de	l’hôpital,	ce	soutien	varie	en	fonction	de	l’hôpital.	
Dans	certains	hôpitaux,	un	responsable	ICT	a	été	désigné	pour	le	projet	et	est	facilement	
joignable	dès	que	les	médiateurs	ont	un	problème.	Dans	d’autres	hôpitaux,	l’aide	de	l’ICT	
ne	vient	que	quelques	jours	après	la	demande,	ce	qui	empêche	le	système	de	fonctionner	
durant	 cette	 période.	 L’ICT	 des	 hôpitaux	 offre	 en	 général	 un	 bon	 soutien	 pour	 fournir	
le	matériel	même	si	certains	médiateurs	attendent	depuis	 longtemps	qu’on	répare	leur	
matériel.	En	général,	le	soutien	fournit	par	l’hôpital	est	fort	lent.	
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2.4.3.8. Soutien de la Cellule Intercult
Par	rapport	au	soutien	de	 la	Cellule	 Intercult,	 la	majorité	des	médiateurs	relatent	avoir	
reçu	rapidement	un	soutien	de	la	Cellule	au	moindre	problème.	Trois	médiatrices	se	sont	
senties	dévalorisées	lorsqu’elles	ont	demandé	de	l’aide	à	la	Cellule	Intercult	et	plusieurs	
médiateurs	n’ont	pas	été	contents	qu’une	personne	de	 la	Cellule	 Intercult	modifie	 leur	
agenda	 Google.	 Les	 contrôles	 effectués	 par	 la	 Cellule	 pendant	 les	 permanences	 sont	
parfois	mal	perçus	mais	la	majorité	des	médiateurs	les	trouvent	plutôt	constructifs :

“Sommigen voelen de controles aan als bedreigend, anderen niet”. (FG 1, NL) 

Un	groupe	de	médiateurs	a	estimé	que	le	délai	entre	la	formation	au	système	par	la	Cellule	
et	l’installation	au	sein	de	l’hôpital	était	trop	long,	ce	qui	fait	qu’ils	avaient	oublié	comment	
fonctionne	le	système.	Les	modifications	du	programme	(suppression	des	profils	Google,	
suppression	de	l’extension,	…)	ont	rajouté	une	difficulté	supplémentaire	pour	la	plupart	
des	médiateurs.

2.4.3.9. Tensions avec l’hôpital
Un	groupe	a	relaté	des	tensions	avec	l’hôpital	où	ils	travaillent	quand	les	médiateurs	sont	
en	permanence.	Cela	vient	surtout	des	soignants	qui	savent	que	le	médiateur	est	présent	
dans	l’hôpital	mais	qu’il	ne	peut	venir	sur	place.	Dans	les	cas	d’urgence,	les	médiateurs	se	
mettent	en	‘pause’	dans	le	système	et	vont	intervenir	sur	place.	Certains	médiateurs	se	
sentent	surtout	embêtés	par	rapport	au	patient	et	non	par	rapport	à	la	responsable	car	ils	
ne	peuvent	aider	un	patient	qui	se	présente	alors	qu’ils	sont	dans	l’hôpital.	Une	médiatrice	
suggère	qu’il	serait	plus	facile	de	réaliser	les	permanences	en-dehors	de	l’hôpital	et	une	
autre	constate	qu’elle	est	plus	disponible	pour	les	autres	hôpitaux	que	pour	celui	où	elle	
travaille :

“Ik ben meer beschikbaar voor andere ziekenhuizen dan voor eigen ziekenhuis”. (FG 
5, NL) 

C’est	 surtout	 les	 médiateurs	 qui	 réalisent	 les	 mini-permanences	 qui	 expriment	 des	
difficultés	à	se	rendre	disponibles	pour	la	mini-permanence,	invoquant	la	charge	de	travail	
pour	les	interventions	en	face	à	face	ou	les	interventions	qui	se	prolongent	durant	la	mini-
permanence,	les	empêchant	d’être	devant	leur	ordinateur	pour	répondre	à	des	appels :

« Je dois souvent me mettre indisponible pendant ma mini-permanence car je suis 
toute seule pour assurer les traductions pour l’arabe et l’anglais à l’hôpital ». (FG 6, 
FR) 

2.4.3.10. Gestion des rendez-vous
Concernant	 la	 gestion	 des	 rendez-vous	 par	 vidéoconférence,	 les	 médiateurs	 relèvent	
différents	 problèmes	 auxquels	 ils	 sont	 confrontés	 régulièrement	 :	 les	 interventions	
commencent	en	retard	soit	suite	à	un	retard	du	médecin,	soit	du	patient	ou	les	rendez-
vous	sont	annulés	en	dernière	minute	car	 le	patient	n’est	pas	venu.	Certains	soignants	
préviennent	le	médiateur	du	retard	ou	de	l’annulation	du	rendez-vous	et	d’autres	pas :

“Annulaties op het laatste moment zijn niet zo handig. Ik vind het handiger als ze 
even bellen”. (FG 5, NL)
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Les	médiateurs	apprécient	être	prévenus	d’un	retard	ou	d’une	annulation	par	téléphone	
afin	qu’ils	soient	disponibles	pour	d’autres	interventions.	Certains	médiateurs	proposent	
d’augmenter	le	temps	de	l’intervention	afin	d’être	plus	à	l’aise	avec	les	imprévus	surtout	
avec	les	maisons	médicales	qui	selon	certains	prennent	plus	de	temps	avec	le	patient :

« Le souci, ce sont les retards ou bien les rendez-vous en avance. Il faudrait prévoir 
plus de temps pour l’intervention ». (FG 2, FR) 

Les	médiateurs	qui	organisent	des	interventions	pour	les	soignants	au	sein	de	leur	hôpital	
soulèvent	également	le	fait	que	parfois	le	médiateur	en	permanence	est	en	retard	pour	
sa	permanence	et	qu’il	est	déjà	arrivé	à	certains	médiateurs	d’annuler	le	rendez-vous	en	
dernière	minute	sans	en	avertir	le	soignant :

« Parfois, c’est le médiateur qui annule et quand on arrive sur place, le médiateur 
n’est pas là ». (FG 5, FR)

2.5. Obstacles à l’utilisation du système
Parmi	les	obstacles	identifiés	par	les	médiateurs	pour	que	les	soignants	fassent	appel	au	
système,	on	peut	noter	les	problèmes	techniques,	le	fait	de	devoir	prendre	rendez-vous,	
le	fait	qu’il	n’y	ait	personne	pour	apporter	l’ordinateur,	le	fait	que	la	démarche	est	difficile,	
prend	plus	de	temps.	 Il	y	a	souvent	de	la	méfiance	et	un	manque	de	confiance	dans	le	
système	 concernant	 la	 transmission	 des	 données	 et	 le	 secret	 professionnel.	 	 Certains	
médiateurs	 citent	 également	 l’impossibilité	 de	 réaliser	 des	 interventions	 en	 chambre	
stérile.	

2.6. Modifications souhaitables

2.6.1. En général
Parmi	 les	 améliorations,	 les	médiateurs	ont	proposé	des	 choses	 très	pratiques	 comme	
d’avoir	le	même	mot	de	passe	pour	tous	les	médiateurs,	pouvoir	ajouter	un	message	sur	
sa	page	pour	signaler	qu’ils	sont	en	pause	ou	qu’ils	ont	une	urgence,	avoir	des	tablettes	
plutôt	qu’un	chariot	à	déplacer,	que	l’agenda	Google	soit	couplé	avec	Google	Hangouts	afin	
qu’ils	ne	puissent	plus	être	appelés	lorsqu’ils	sont	en	intervention.	Il	faudrait	également	
ouvrir	le	système	à	d’autres	langues	comme	le	Pachtou,	le	Chinois,	les	langues	parlées	au	
Pakistan	et	les	langues	africaines.	

Par	rapport	aux	permanences,	les	médiateurs	suggèrent	d’augmenter	les	permanences	pour	
certaines	langues	comme	l’Albanais	et	le	Farsi/Dari.	Concernant	les	mini-permanences,	les	
médiateurs	suggèrent	de	les	organiser	quand	il	n’y	a	pas	de	‘grandes	permanences’	comme	
de	8h	à	9h	le	matin,	de	12h	à	13h30	et	de	16h30	à	18h.	Les	médiateurs	qui	effectuent	les	
mini-permanences	soulignent	également	qu’il	 faudrait	avertir	 les	soignants	que	s’ils	ne	
sont	pas	disponibles,	on	peut	toujours	les	appeler	pour	fixer	un	rendez-vous	en-dehors	
des	mini-permanences.	Certains	médiateurs	suggèrent	que	chaque	médiateur	ajoute	ses	
horaires	de	travail	à	l’hôpital,	ce	serait	beaucoup	plus	facile	pour	contacter	le	médiateur	
pour	un	rendez-vous.	La	création	d’un	service/pool	de	médiateurs	à	distance	en-dehors	
des	hôpitaux	est	suggérée	par	certains	médiateurs	car	il	y	aurait	une	meilleure	relation	
hiérarchique	mais	d’autre	part,	moins	de	visibilité	et	d’implication	des	institutions.
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Beaucoup	 de	médiateurs	 se	 plaignent	 de	 la	mauvaise	 collaboration	 entre	 eux	 pour	 le	
remplacement	 des	 permanences.	 Ils	 perdent	 souvent	 beaucoup	 de	 temps	 à	 chercher	
quelqu’un	pour	les	remplacer	lors	d’un	congé	ou	d’une	maladie :

« Le frein principal est la mauvaise volonté des médiateurs. Parfois, il faut passer 
des heures au téléphone pour trouver quelqu’un qui accepte de remplacer ». (FG 3, 
FR) 

Les	 médiateurs	 demandent	 plus	 de	 soutien	 de	 la	 part	 de	 leur	 hiérarchie	 pour	 leur	
travail	 et	aimeraient	qu’une	personne	 responsable	du	projet	 soit	désignée	par	hôpital,	
chargée	de	gérer	les	problèmes	techniques	et	autres	et	chargée	de	former	les	médecins	
à	 utiliser	 le	 système.	 Certains	 médiateurs	 souhaiteraient	 organiser	 des	 formations	 à	
l’utilisation	du	système	afin	d’accompagner	le	soignant	dans	la	démarche	de	faire	appel	à	
la	vidéoconférence	mais	jusqu’à	présent,	ils	se	sentent	bloqués	par	le	temps.			

Au	niveau	technique,	les	médiateurs	suggèrent	les	améliorations	suivantes	:	application	
téléchargeable	 sur	 le	GSM,	 rajouter	 les	 horaires	 de	 travail	 des	médiateurs	 sur	 la	 fiche	
technique,	 le	 GSM	 et	 les	 horaires	 de	 permanences.	 Certains	médiateurs	 trouvaient	 la	
première	version	du	programme	plus	facile	à	utiliser.	Un	médiateur	suggère	de	générer	un	
mail	à	tous	les	médiateurs	pour	toute	demande	de	rendez-vous	et	le	médiateur	disponible	
accepte	le	rendez-vous :

“Een algemene mail kunnen sturen naar de bemiddelaars die je talencombinatie die 
je nodig hebt spreken”. (FG 4, NL)

2.6.2. Promotion du projet
Par	 rapport	 à	 la	 promotion	 du	 projet	 et	 à	 la	 sensibilisation	 des	 soignants,	 certains	
médiateurs	 suggèrent	 de	 confier	 cela	 à	 une	 personne	 extérieure	 à	 l’institution	 tandis	
que	d’autres	 incluent	 la	promotion	dans	 leurs	 tâches.	Parmi	 les	 idées	proposées,	nous	
retiendrons	 la	 diffusion	 d’un	petit	 film	 vidéo	qui	 pourrait	 être	 diffusé	 sur	 l’intranet	 de	
l’hôpital	et/ou	qui	servirait	de	base	pour	la	sensibilisation	du	personnel	soignant.	Ce	petit	
film	expliquerait	comment	travailler	avec	un	médiateur	interculturel :

« Une formation pour les médecins pour apprendre comment économiser les 
mots ». (FG 2, FR)

et	 comment	 utiliser	 le	 système.	 D’autres	 médiateurs	 suggèrent	 de	 fournir	 un	 mode	
d’emploi	clair	et	précis	du	système	de	vidéoconférence.	Dans	la	pratique,	il	semble	que	
c’est	plus	facile	de	sensibiliser	les	chefs	de	service	infirmier	à	utiliser	le	système	que	les	
médecins.	Par	ailleurs,	le	bouche	à	oreille	fonctionne	bien	au	sein	de	l’hôpital.	

2.6.3. Stratégies développées pour promouvoir le projet
Selon	 les	médiateurs,	 les	hôpitaux	n’ont	pas	développé	de	stratégies	en	tant	que	telles	
pour	sensibiliser	 les	soignants	à	utiliser	 le	système	mais	certains	hôpitaux	ont	créé	une	
brochure	 de	 sensibilisation,	 dans	 d’autres	 hôpitaux	 les	 médiateurs	 parlent	 du	 projet	
autour	d’eux	mais	n’ont	pas	reçu	d’instructions	précises	à	ce	propos.	Plusieurs	hôpitaux	
ont	présenté	 le	projet	à	 la	direction	et	 le	projet	est	mis	en	avant	dans	 les	hôpitaux	qui	
organisent	une	journée	de	présentation	des	services	ou	lors	des	journées	portes	ouvertes.
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2.7. Beschrijvende kwantitatieve analyse van de 
uitgevoerde interventies

In	dit	onderdeel	onderzoeken	we	een	aantal	kwantitatieve	aspecten	van	het	inzetten	van	
de	bemiddelaars	via	videoconferentie:	hoe	frequent	de	bemiddelaars	via	videoconferentie	
ingezet	worden,	welk	type	instellingen	een	beroep	op	hen	doet,	en	voor	welke	talen(paren).	
Vooraf	gaan	we	echter	in	op	de	verdeling	van	de	gebruikersaccounts:	de	gebruikersaccounts	
zijn	intercult.be	mailadressen	die	toegang	verschaffen	tot	het	netwerk	en	de	diensten	van	
de	intercultureel	bemiddelaars	op	afstand.	Hulpverleners	dienen	bij	de	Cel	Interculturele	
Bemiddeling	&	Beleidsondersteuning	een	dergelijke	account	aan	te	vragen	alvorens	ze	toe	
kunnen treden tot het project.

2.7.1. Overzicht van de verdeling en het gebruik van de accounts
De	FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	Voedselketen	en	Milieu	heeft	samen	met	het	
RIZIV-INAMI	voor	de	interculturele	bemiddeling	op	afstand	een	beveiligd	Google-domein	
gekocht.	Dit	domein	wordt	via	een	beheerdersconsole	beheerd	door	de	Cel	Interculturele	
Bemiddeling	&	Beleidsondersteuning.	Enkel	betalende	Google-accounts	(de	intercult.be-
accounts:	e-mailadressen	met	uitgang	‘@intercult.be’)	die	behoren	tot	dit	domein	hebben	
toegang	 tot	 de	 applicatie	 zodat	we	 de	 privacy	 kunnen	 garanderen.	 De	 keuze	 voor	 het	
werken	met	een	beveiligd	domein	werd,	zoals	hiervoor	vermeld,	gemaakt	naar	aanleiding	
van	een	PIA	(privacy	impact	assessment)	die	werd	uitgevoerd	door	de	veiligheidsadviseur	
van	de	FOD	Volksgezondheid.	De	Intercult-accounts	worden	gratis	aan	de	hulpverleners	ter	
beschikking	gesteld.	In	het	totaal	hebben	we	500	Intercult-accounts	aangekocht	waarvan	
er	ongeveer	486	zijn	toegewezen.	Er	worden	11	accounts	gebruikt	voor	het	beheer	van	het	
Intercult-domein	en	de	applicatie.	Er	zijn	98	accounts	toegewezen	aan	bemiddelaars.	Op	
dit	moment	zijn	er	377	hulpverlenersaccounts	toegekend	waarvan	er	echter	slechts	168	
tijdens	de	laatste	3	maanden	werden	gebruikt;	in	Figuur 2	hieronder	worden	deze	als	‘actief’	
benoemd.	Hierbij	moeten	we	opmerken	dat	 één	hulpverlenersaccount	door	meerdere	
hulpverleners	gebruikt	kan	worden.	Dat	gebeurt	ook	frequent.	Voorgaande	informatie	is	
belangrijk	om	het	aantal	 interventies	te	kunnen	kaderen.	Enkel	hulpverleners(groepen)	
met	een	 Intercult-account	kunnen	namelijk	beroep	doen	op	 interculturele	bemiddeling	
op afstand.

Figuur 2: Aantal actieve vs. inactieve hulpverlenersaccounts (september 2018) 
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In	de	maand	september	waren	er	377	accounts	toegewezen	aan	hulpverleners	waarvan	er	
slechts	168	actief	gebruikt	werden.	De	709	interventies	in	de	maand	september	zijn	dus	
geboekt	met	een	van	de	168	actieve	Intercult-accounts.	We	kunnen	hieruit	afleiden	dat	er	
per	actieve	hulpverlenersaccount	een	gemiddelde	van	4	interventies	per	maand	geboekt	
worden. 

We	weten	dat	minstens	209	andere	hulpverleners	behoefte	hebben	aan	 interculturele	
bemiddeling	op	afstand	aangezien	ze	een	account	hebben	aangevraagd.	Dit	toont	aan	dat	
er	nog	veel	groeipotentieel	is.	We	zullen	in	de	toekomst	onderzoeken	waarom	een	groot	
aantal	hulpverleners	–	dat	aangeeft	behoefte	aan	interculturele	bemiddeling	te	hebben	–	
toch	geen	beroep	doet	op	het	systeem.	

Als	we	erin	slagen	om	die	209	passieve	accounts	te	activeren	en	er	rekening	mee	houden	
dat	 er	 met	 een	 actieve	 account	 een	 gemiddelde	 van	 4	 oproepen	 per	 maand	 worden	
ingepland,	dan	kunnen	we	op	termijn	een	stijging	van	ongeveer	836	oproepen	per	maand	
verwachten.	 We	 komen	 dan	 op	 een	 schatting	 van	 1545	 interventies	 per	 maand.	 Het	
huidige	aanbod	van	interculturele	bemiddeling	zal	op	dat	moment	niet	langer	toereikend	
zijn.	Dat	is	op	dit	ogenblik	aan	Nederlandstalige	kant	al	het	geval	voor	Modern	Standaard	
Arabisch.	Uit	onze	analyses	blijkt	immers	dat	veel	Nederlandstalige	hulpverleners	om	die	
reden	een	beroep	doen	op	Arabischsprekende	bemiddelaars	die	als	nationale	werktaal	
het	 Frans	 hebben.	 Het	 aanbod	 aan	 interculturele	 bemiddeling	 op	 afstand	 zal	 dan	 ook	
vanaf	januari	2019	aanzienlijk	uitgebreid	worden.

2.7.2. Overzicht van het aantal interventies (september 2018)
In	het	kader	van	de	evaluatie	van	de	Interculturele	Bemiddeling	op	afstand	hebben	we	
via	de	applicatie	de	interventies	op	afstand	van	de	maand	september	2018	geëxporteerd.	
We	hebben	de	gegevens	geanalyseerd	volgens	het	type	hulpverlenersinstelling,	de	taal,	
het	gewest	en	de	instelling.	De	gegevens	in	de	tabellen	zijn	telkens	aflopend	gerangschikt	
volgens	het	aantal	interventies.

2.7.2.1. Per type hulpverlenersinstelling
In	september	2018	waren	er	711	interventies	op	afstand.	We	zien	dat	de	grootste	afnemers	
ziekenhuizen	(403	interventies)	en	wijkgezondheidscentra	(208	interventies)	zijn.	Centra	
voor	vluchtelingen	zoals	Fedasil	en	Rode	Kruis	doen	ook	nu	en	dan	beroep	maar	in	mindere	
mate.	Individuele	huisartsen	en	huisartsengroepen	zetten	de	intercultureel	bemiddelaars	
op	afstand	het	minst	in.	Zoals	we	verder,	bij	de	analyse	van	de	interventies	per	instelling	
verder	nog	zullen	zien,	verschilt	de	situatie	echter	sterk	 tussen	de	Nederlandstalige	en	
Franstalige kant. 
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Tabel 5: Aantal interventies volgens type hulpverlener (september 2018)

Type	hulpverlener Aantal	interventies

Ziekenhuis 403

Wijkgezondheidscentrum 210

Centra voor vluchtelingen 80

Huisartsengroep 12

Médecins du Monde 4

Totaal 709

Voor	het	hele	land	zijn	de	ziekenhuizen	de	grootste	afnemers.	Dit	geldt	echter	niet	voor	
Vlaanderen	waar	 de	WGC’s	 (203	 interventies)	 duidelijk	 vaker	 een	 beroep	 doen	 op	 de	
bemiddelaars	op	afstand	dan	de	ziekenhuizen	(148	interventies).

Medische	diensten	 van	 centra	 voor	 vluchtelingen	en	Médecins	du	Monde	kunnen	ook	
beroep	doen	op	interculturele	bemiddeling	op	afstand.	In	deze	instellingen	wordt	vooral	
beroep	gedaan	op	interculturele	bemiddeling	op	afstand	als	er	geen	gelegenheidstolken	
voorhanden	zijn.	Een	groep	die	zeer	moeilijk	te	bereiken	is,	zijn	de	huisartsen(groepen).11 
We	 moeten	 onderzoeken	 waarom	 zij	 geen	 of	 weinig	 beroep	 doen	 op	 interculturele	
bemiddeling	op	afstand.	Een	vraag	die	zeker	gesteld	moet	worden	 is	of	huisartsen	zich	
bewust	 zijn	 van	de	 risico’s	dat	het	 gebruik	 van	niet-professionele	 taalbijstand	met	 zich	
meebrengt.	Een	bewustmakingscampagne	over	het	belang	van	interculturele	bemiddeling	
kan	hiervoor	mogelijk	soelaas	bieden.

2.7.2.2. Per talencombinatie

Bij	het	interpreteren	van	deze	cijfers	moeten	we	zeker	rekening	houden	met	het	verschil	in	
aanbod	van	de	verschillende	talen.	Er	zijn	talen	waarvoor	er	permanenties	zijn	en	andere	
waarvoor	dat	niet	het	geval	 is.	Voor	de	niet-permanentietalen	is	het	moeilijker	om	een	
afspraak	te	maken	omdat	de	bemiddelaars	maar	een	uur	per	week	vast	beschikbaar	zijn	
voor	bemiddeling	op	afstand.	Hulpverleners	moeten	voor	de	niet-permanentietalen	de	
bemiddelaar	eerst	contacteren	om	te	vragen	of	ze	zich	beschikbaar	kunnen	stellen	voor	
het	gevraagde	moment	als	dit	niet	overeenstemt	met	de	vaste	minimale	beschikbaarheid	
van	de	bemiddelaar.

2.7.2.2.1. Nationale werktaal Frans

Iedere	werkdag	van	9	u.	tot	12	u.	en	van	13.30	u.	tot	16.30	u.	zijn	er	permanenties	voor	
Arabisch	(Modern	Standaard	en	Marokkaans),	Turks	en	Russisch	vanuit	en	naar	het	Frans.	
Er	is	iedere	werkdag	van	9	u.	tot	12	u.	een	permanentie	Frans-Roemeens.	De	permanentie	
voor	 Frans-Dari-Farsi	 is	 elke	 dinsdag	 en	 donderdag	 beschikbaar	 van	 9	 u.	 tot	 12	 u.	 Dit	
betekent	dat	er	voor	die	momenten	en	die	talencombinaties	minstens	één	bemiddelaar	
beschikbaar	is	voor	bemiddeling	op	afstand	(via	videoconferentie)	op	voorwaarde	dat	die	
niet	in	interventie	is.

11  Bedoeld zijn hier huisartsengroepspraktijken die geen WGC of Maison Médicale zijn.
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Tabel 6: Aantal interventies volgens taal (met nationale werktaal Frans)

Taal	(in	combinatie	met	Frans) Aantal	interventies

 Modern Standaard Arabisch 116

 Russisch 71

 Turks 65

 Roemeens 58

 Marokkaans Arabisch 23

 Dari 15

 Pools 12

 Bulgaars 4

 Albanees 3

 Farsi 3

 Spaans 3

 Wit - Russisch 2

 Berbers 1

 Macedonisch 1

Totaal 377

Voor	 interventies	 vanuit	 en	 naar	 het	 Frans	 zijn	 Modern	 Standaard	 Arabisch,	 Russisch	
en	 Turks	 de	 meest	 gevraagde	 talen	 wat	 logisch	 is	 gezien	 het	 grote	 aanbod	 door	 de	
permanenties.	Marokkaans	Arabisch	 is	weinig	gevraagd	voor	een	permanentietaal.	Een	
reden	hiervoor	kan	zijn	dat	er	nu	weinig	eerste	generatiemigranten	uit	Marokko	zijn.	De	
tweede	en	derde	generatie	heeft	Franstalig	onderwijs	gevolgd.	Het	Frans	is	ook	nog	altijd	
de	tweede	taal	in	Marokko	en	het	Marokkaans	Arabisch	is	doorspekt	met	Franse	woorden.	
De	grote	vraag	naar	Modern	Standaard	Arabisch	is	een	gevolg	van	de	vluchtelingenstroom	
vanuit	Syrië,	Irak,	...	Een	onverwachte	uitschieter	is	het	Roemeens.	Het	Roemeens	wordt	
vaak	aangevraagd	voor	Romapatiënten	uit	Roemenië	die	zich	vooral	in	Brussel	en	Charleroi	
hebben	gevestigd.

2.7.2.2.2. Nationale werktaal Nederlands

Iedere	werkdag	van	9	u.	tot	12	u.	en	van	13.30	u.	tot	16.30	u.	zijn	er	permanenties	voor	
Arabisch	(Modern	Standaard	Arabisch	en	Marokkaans),	Turks	en	Russisch	vanuit	en	naar	
het Nederlands.
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Tabel 7: Aantal interventies volgens taal (met nationale werktaal Nederlands)

Taal	(in	combinatie	met	Nederlands) Aantal	interventies

 Modern Standaard Arabisch 127

 Turks 90

 Bulgaars 56

 Russisch 32

 Marokkaans Arabisch 20

 Pools 3

 Berbers 1

 Bosnisch, Servisch, Kroatisch 1

 Koerdisch 1

 Spaans 1

Totaal 332

Voor	interventies	vanuit	en	naar	het	Nederlands	zijn	Modern	Standaard	Arabisch,	Turks	
en	Bulgaars	 de	meest	 gevraagde	 talen.	Het	Bulgaars	 is	 geen	permanentietaal	maar	de	
grote	 vraag	 is	 een	gevolg	 van	de	 grote	 gemeenschap	Bulgaarse	Roma	die	 zich	 in	Gent	
en	 omstreken	 heeft	 gevestigd.	 Doordat	 de	meeste	 intercultureel	 bemiddelaars	 die	 de	
permanenties	 Russisch	 op	 zich	 nemen	 ook	 het	 Bulgaars	 beheersen,	 is	 er	 bovendien	
een	 vrij	 groot	 aanbod	 voor	 deze	 taal.	 De	 vraag	 naar	 Russisch	 is	 verrassend	 laag.	 Ook	
aan	 Nederlandstalige	 kant	 is	 het	Modern	 Standaard	 Arabisch	 meer	 gevraagd	 dan	 het	
Marokkaans	Arabisch	en	dat	om	dezelfde	redenen.	Er	zijn,	zoals	te	verwachten,	minder	
interventies	voor	de	niet-permanentietalen.

2.7.2.3. Per gewest en instelling

In	dit	gedeelte	wordt	het	aantal	 interventies	per	gewest	gegeven.	De	cijfers	per	gewest	
worden	weergegeven	in	functie	van	de	instelling	die	de	interventie	heeft	aangevraagd	en	
de	instellingen	zijn	aflopend	gerangschikt	volgens	het	aantal	interventies	dat	ze	hebben	
aangevraagd.	Dit	geeft	ons	een	goed	zicht	op	wie	er	precies	beroep	doet	op	interculturele	
bemiddeling	op	afstand	en	de	verschillen	in	het	gebruik	tussen	de	gewesten.	
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Tabel 8: Aantal interventies per instelling (Brussel)

Instelling Aantal	interventies

CHU Brugmann 45

Europaziekenhuizen 13

UZ Brussel 10

Hôpitaux IRIS SUD 9

Clinique St-Jean Bruxelles 8

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem 6

Saint Luc Academisch ziekenhuis van de UCL 6

Fedasil 3

CHU St-Pierre 1

Totaal 101

In	 het	 Brussels	 Gewest	 doen	 vrijwel	 uitsluitend	 ziekenhuizen	 een	 beroep	 op	 de	
intercultureel	 bemiddelaars	 op	 afstand.	 Slechts	 9	 interventies	werden	 uitgevoerd	 voor	
een	WGC	en	FEDASIL.
Tabel 9: Aantal interventies per instelling (Vlaanderen)

Instelling Aantal	interventies

Fedasil 66

Wijkgezondheidscentrum De Sleep 60

UZ Gent 46

Wijkgezondheidscentrum Rabot 40

Wijkgezondheidscentrum Daenshuis 38

AZ Groeninge 33

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort 21

ZNA 20

AZ St-Lucas 20

Wijkgezondheidscentrum De Punt 14

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus 8

AZ Delta 7

UZ Leuven 7

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw 6

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg 5

AZ Jan Palfijn 5

Ziekenhuis Oost-Limburg 3

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt 3
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De Wijkpraktijk 3

Eerstelijnsgezondheidscentrum De Piramide 2

AZ Maria Middelares 2

Wijkgezondheidscentrum De Wille 2

Ziekenhuis AZ Sint-Lucas Brugge 2

Huisartsenpraktijk Praktijk de ZIEL 2

A.Z. Vesalius 1

Wijkgezondheidscentrum t Spoor 1

Rode Kruis 1

Het Eerstelijnshuis 1

Ziekenhuis AZ Sint-Blasius Dendermonde 1

Dokters Minnepoort 1

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt 1

Imeldaziekenhuis 1

Totaal 423

Vooral	in	Vlaanderen	blijkt	het	aanbod	van	interculturele	bemiddeling	in	de	eerste	lijn	aan	
te	slaan,	in	het	bijzonder	in	de	Wijkgezondheidscentra	(200	interventies).	Voor	meerdere	
van	 deze	WGC’s	 geldt	 dat	 ze	 meermaals	 per	 (werk)dag	 een	 beroep	 op	 intercultureel	
bemiddelaars	via	videoconferentie	doen.	Ook	de	medische	diensten	van	de	FEDASIL-centra	
in	Vlaanderen	zetten	de	bemiddelaars	vrij	vaak	in.	Voor	beide	groepen	instellingen	geldt	
dat	 alternatieve	 vormen	 van	 interculturele	 bemiddeling/	 taalbijstand	 wel	 beschikbaar	
zijn	maar	vaak	om	organisatorische/logistieke	redenen	moeilijk	 inzetbaar.	Positief	is	dat	
de	 interculturele	bemiddeling	op	afstand	ook	succes	kent	 in	de	ziekenhuizen;	daar	 zijn	
weliswaar	 in	veel	gevallen	on	site	 intercultureel	bemiddelaars	actief,	maar	slechts	voor	
een	beperkt	aantal	talen.	Dankzij	het	aanbod	aan	interculturele	bemiddeling	op	afstand	
kunnen	patiënten	uit	een	groter	aantal	etnische	groepen	geholpen	worden.
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Tabel 10: Aantal interventies per instelling (Wallonië)

Instelling Aantal	interventies

CHU de Charleroi 148

Grand Hôpital de Charleroi 11

Fedasil 10

Diapason 5

Médecins du Monde 4

Maison Médicale La Bulle d’Air 2

Maison Médicale Cap Santé 1

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde 1

Clinique de l’Espérance 1

CHR Verviers 1

CHR de Namur 1

Totaal 185

Uit	 tabel	 10	 wordt	 duidelijk	 dat	 de	 interculturele	 bemiddeling	 via	 videoconferentie	
in	 Wallonië	 een	 moeizaam	 verloop	 kent.	 Weliswaar	 doet	 het	 CHU	 de	 Charleroi	 zeer	
frequent	een	beroep	op	bemiddeling	op	afstand,	maar	voor	alle	andere	instellingen,	met	
uitzondering	van	het	Grand	Hôpital	de	Charleroi,	geldt	dat	er	nauwelijks	een	beroep	op	de	
interculturele	bemiddeling	op	afstand	gedaan	wordt.

Voor	het	hele	land,	toont	onze	analyse	aan	dat	een	vrij	beperkt	aantal	instellingen	zeer	
veel	 beroep	 op	 interculturele	 bemiddeling	 op	 afstand	 doet.	 Dit	 geldt	 voor	 elk	 gewest.	
In	 Brussel	 zijn	 het	 CHU	 Brugmann,	 de	 Europaziekenhuizen	 en	 het	 UZ	 Brussel	 samen	
goed	 voor	 67	%	 van	 alle	 interventies.	 De	 top	 vijf	 aanvragers	 van	 Vlaanderen	 (Fedasil,	
Wijkgezondheidscentrum	 De	 Sleep,	 UZ	 Gent,	 Wijkgezondheidscentrum	 Rabot	 en	
Wijkgezondheidscentrum	Daenshuis)	zorgen	samen	voor	250	van	423	(60%)	interventies.	
In	Wallonië	werd	91	%	(169/185)	van	de	interventies	aangevraagd	door	CHU	de	Charleroi	
(148/185),	Grand	Hôpital	de	Charleroi	en	Fedasil.	

We	kunnen	hieruit	de	conclusie	trekken	dat	er	ook	bij	heel	wat	actieve	instellingen	nog	zeer	
veel	groeiruimte	is.	Er	is	duidelijk	nood	aan	meer	promotie	voor	interculturele	bemiddeling	
op	afstand	en	verder	onderzoek	naar	obstakels	bij	 het	 gebruik,	 in	het	bijzonder	 in	het	
Franstalig landsgedeelte.
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

3.1. Uit de literatuurstudie
1. Over	 het	 algemeen	 verkiezen	 zorgverleners een professionele tolk ter plaatse nog 

steeds	boven	VMI,	 of	 ze	 vinden	dat	 beide	 even	 goed	 zijn.	Dit	 geldt	 zowel	 voor	de	
kwaliteit	van	tolken,	de	kwaliteit	van	de	communicatie,	als	de	algemene	tevredenheid	
over	de	consultatie.	 In	een	studie	vonden	zorgverleners	dat	 ze	bij	 gebruik	van	een	
tolk	ter	plaatse	beter	in	staat	waren	om	de	culturele	overtuigingen	van	de	patiënt	te	
begrijpen,	dan	bij	VMI.

2. VMI	wordt	door	zorgverleners	wel	verkozen	boven	telefoontolken	en	boven	tolken	ter	
plaatse	door	een	ad	hoc	tolk.	Daarbij	wordt	vooral	het	hebben	van	visuele	cues	van	
de	tolk	geapprecieerd.	Nadelen	die	zorgverleners	zien	aan	VMI	zijn	soms	het	feit	dat	
de	patiënt	wordt	afgeleid	door	de	monitor	–	en	daardoor	minder	of	geen	oogcontact	
maakt	met	de	zorgverlener,	de	technische	problemen	die	opduiken	bij	VMI,	en	het	feit	
dat VMI een zekere gewenning vergt. 

3. Tolken	 zelf	 verkiezen	 eveneens	 tolken	 ter	 plaatse	 boven	 VMI,	 en	 VMI	 boven	
telefoontolken.	Bij	tolken	ter	plaatse	vinden	ze	dat	ze	beter	in	staat	zijn	om	de	relatie	
tussen	zorgverlener	en	patiënt	tot	stand	te	brengen,	om	begrip	door	de	zorgverlener	
van	de	sociale	en	culturele	achtergrond	van	de	patiënt	te	faciliteren,	en	zijn	ze	globaal	
tevredener	over	de	kwaliteit	van	de	communicatie.	

4. De	voordelen	die	tolken	zien	aan	VMI	hebben	ook	hier	te	maken	met	de	visuele	cues	
die	ze	krijgen:	bij	VMI	krijgen	ze	die	zonder	zich	te	moeten	verplaatsen,	en	zonder	dat	
het	te	persoonlijk	wordt	(een	zekere	afstand	wordt	geapprecieerd).	Daarnaast	hadden	
tolken	in	een	studie	de	indruk	dat	de	hun	fysieke	afwezigheid	(bij	VMI)	de	patiënt	en	
de	 zorgverlener	 dichter	 bij	 elkaar	 bracht,	waardoor	 het	 consult	 “meer	 lijkt	 op	 een	
consult	waarbij	zorgverlener	en	patiënt	dezelfde	taal	spreken”.	Dit	lijkt	op	het	eerste	
zicht	 te	contrasteren	met	de	hoger	aangehaalde	bevinding	dat	ze	vinden	dat	ze	bij	
tolken	ter	plaatse	beter	in	staat	zijn	om	de	relatie	tussen	zorgverlener	en	patiënt	tot	
stand	te	brengen.

5. Tolken	 zien	ook	 een	 aantal	 nadelen	 aan	VMI:	 de	 videoconferentie-technologie	 kan	
afleidend	 zijn	 omwille	 van	 de	 opsteltijd	 en	 de	 geluidskwaliteit,	 en	 wanneer	 een	
demonstratie	moet	gegeven	worden	aan	de	patiënt	is	men	bij	VMI	beperkt.

6. In	een	studie	tenslotte	waren	tolken	van	oordeel	dat	VMI	zich	beter	leent	voor	sommige	
(standaard)	klinische	scenario’s	dan	voor	andere:	deze	geschiktheid	wordt	het	hoogst	
ingeschat	voor	routineonderzoeken	en	meer	administratieve	scenario’s,	middelmatig	
voor	familiebijeenkomsten,	en	het	laagst	voor	kinesitherapie-	en	ergotherapiesessies.

7. Verder	onderzoek	zal	moeten	uitwijzen	welke	aspecten	van	tolken	ter	plaatse	en	VMI	
precies	bepalend	zijn	voor	het	gevoel	dat	de	relatie	tussen	zorgverlener	en	patiënt	
beter	gefaciliteerd	wordt,	en	voor	het	gevoel	van	de	 ‘juiste	afstand’	 tussen	 tolk	en	
patiënt.
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3.2. Uit ons eigen evaluatieonderzoek
1. De	geïnterviewde	hulpverleners	blijken	–	noodgedwongen	–	vaak	een	beroep	te	doen	

op,	 volgens	 wetenschappelijke	 inzichten,	 te	 vermijden	 strategieën	 om	 de	 taal-	 en	
cultuurbarrière	op	te	lossen.	In	dat	opzicht	is	het	project	een	belangrijke	aanvulling	op	
het	aanbod	aan	tolken/bemiddelaars	dat	nu	in	de	gezondheidszorg	bestaat.

2. Hulpverleners	 die	 een	 beroep	 doen	 op	 de	 intercultureel	 bemiddelaars	 op	 afstand,	
beschouwen	 deze	 werkwijze	 als	 een	 zeer	 valabel	 tot	 uitstekend	 alternatief	 voor	
on	 site	 tolken/intercultureel	 bemiddelaars.	 Het	 draagt	 bij	 tot	 de	 kwaliteit	 van	 de	
communicatie,	van	de	zorg	in	het	algemeen	en	de	patiënttevredenheid.

3. De	meeste	hulpverleners	die	het	systeem	gebruiken,	geven	de	voorkeur	aan	een	on	
site	tolk	of	intercultureel	bemiddelaar.	Het	werken	via	videoconferentie	wordt	door	
de	meesten	echter	wel	duidelijk	verkozen	boven	het	inzetten	van	telefoontolken.	Dit	
is	een	belangrijke	reden	om	het	intercultureel	bemiddelen	via	videoconferentie	ook	
in	de	toekomst	als	een	aanvulling	–	en	niet	een	vervanging	–	van	on	site	intercultureel	
bemiddelen	aan	te	bieden.

4. Veel	hulpverleners	wijzen	erop	dat	het	moeilijk	is	om	precies	te	weten	op welk moment 
ze	de	bemiddelaar	nodig	gaan	hebben.	Consultaties	lopen	vaak	uit	waardoor	vooraf	
geboekte	interventies	met	een	bemiddelaar	niet	tijdig	van	start	kunnen	gaan.	Doordat	
de	vraag	voor	bepaalde	 talen	erg	groot	 is,	 is	het	bovendien	niet	 zeker	dat	men	op	
het	moment	zelf	een	geschikte	bemiddelaar	zal	kunnen	vinden	(zonder	voorafgaande	
afspraak).	Het	 ontbreken	 van	 een	 aanbod	 aan	bemiddeling	 buiten	 de	 kantooruren	
wordt	 als	 een	probleem	ervaren.	Dit	 geldt	ook	 voor	het	ontbreken	van	een	aantal	
talen	waaraan	een	grote	behoefte	bestaat.

5. Over	het	algemeen	zijn	de	hulverleners	tevreden	tot	zeer	tevreden	over	de	kwaliteit	
van	 de	 interculturele	 bemiddeling	 via	 videoconferentie.	 Dit	 neemt	 niet	 weg	 dat	
enkelen	erop	wijzen	dat	sommige	bemiddelaars	te	veel	vrijheid	nemen	bij	het	tolken	
en	 daardoor	 minder	 nauwkeurig	 zijn.	 Sommige	 bemiddelaars	 respecteren	 enkele	
algemeen	aanvaarde	kwaliteitsstandaarden	niet	of	onvoldoende.	Om	die	reden	zullen	
extra	vormingssessies	voor	de	bemiddelaars	georganiseerd	worden.

6. In	het	bijzonder	in	de	ziekenhuizen	blijkt	er	een	aanzienlijke	groep	hulpverleners	te	
bestaan	die	het	systeem	weigert	te	gebruiken.	Het	feit	dat	in	dergelijke	instellingen	
vaak	gewerkt	wordt	met	een	afzonderlijke	 laptop	of	 tablet	 (die	voor	de	 interventie	
naar	de	betrokken	hulpverlener	gebracht	moet	worden),	maakt	het	inzetten	van	de	
bemiddelaar	op	afstand	qua	logistiek	erg	complex.	We	moeten	onderzoeken	hoe	we	
de werkwijze in dergelijke instellingen kunnen vereenvoudigen en de hulpverleners 
kunnen	overtuigen	om	op	het	systeem	een	beroep	te	doen.

7. Technische	storingen	belasten,	hoewel	duidelijk	veel	minder	vaak	dan	in	de	startfase	
van	het	project,	de	samenwerking	met	de	bemiddelaars	op	afstand.	Ze	zijn	veelal	te	
wijten	aan	lokale	IT-problemen	en	een	gebrek	aan	ervaring	met	het	gebruik	van	het	
systeem.	In	de	toekomst	moeten	we	verder	inzetten	op	het	vereenvoudigen	van	het	
systeem	en	het	informeren	van	lokale	IT-diensten	en	hulpverleners	over	het	gebruik	
ervan.
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8. Voor	 de	 intercultureel	 bemiddelaars	 betekent	 het	 werken	 op	 afstand	 een	 extra	
belasting.	 Een	 beperkte	 groep	 bemiddelaars	 beheerst	 het	 gebruik	 van	 de	 app	
onvoldoende	 om	er	 op	 een	 efficiënte,	 ontspannen	 en	 kwaliteitsvolle	wijze	mee	 te	
werken.	Ook	om	die	reden	zullen	we	de	app	 in	de	 loop	van	de	komende	maanden	
verder	vereenvoudigen	en	extra	opleidingssessies	voor	de	bemiddelaars	organiseren.

9. Een	 groot	 aantal	 bemiddelaars	 klaagt	 over	 een	 gebrek	 aan	 solidariteit	 tussen	 de	
bemiddelaars	 onderling.	Wanneer	 een	 bemiddelaar	 zich	 voor	 een	 permanentie	 of	
interventie	–	omwille	van	ziekte	of	om	een	andere	 reden	–	moet	 laten	vervangen,	
blijkt	het	vaak	uiterst	moeilijk	om	een	collega	daartoe	bereid	te	vinden.

10. Ook	 het	 eigenlijke	 bemiddelen	 op	 afstand	 wordt	 als	 moeilijker	 en	 vermoeiender	
ervaren.	 Bemiddelaars	 hebben	 de	 indruk	 dat	 ze	 minder	 ruimte	 hebben	 om	 te	
bemiddelen	en	dat	ze	sterker	in	de	tolkenrol	geduwd	worden.

11. Bemiddelaars	 wijzen	 erop	 dat	 het	 werken	 op	 afstand	 in	 een	 aantal	 specifieke	
omstandigheden	–	 in	het	bijzonder	bij	 zeer	aanklampende	en	agressieve	patiënten	
–	 voordelen	 biedt	 tegenover	 on	 site	 bemiddelen.	 De	 minder	 sterke	 emotionele	
betrokkenheid	wordt	door	sommige	bemiddelaars	ook	als	een	voordeel	ervaren.

12. Veel	bemiddelaars	worden	in	het	ziekenhuis	waar	ze	in	dienst	zijn	onder	druk	gezet	
om	tijdens	de	permanenties	toch	on	site	interventies	te	doen	(waardoor	ze	niet	langer	
op	afstand	beschikbaar	zijn).	Een	aantal	verantwoordelijken	en	ook	bemiddelaars	zijn	
er	 daarom	 voorstander	 van	 dat	 bemiddelaars	 op	 afstand	 buiten	 de	 ziekenhuizen,	
bijvoorbeeld	in	een	callcenter,	tewerkgesteld	zouden	worden.

13. In	meerdere	ziekenhuizen	blijkt	de	ondersteuning	door	zowel	het	hoger	management	
als	 de	 IT-afdeling	 erg	 beperkt	 tot	 onvoldoende.	 Er	 bestaat	 in	 een	 aantal	 van	 deze	
instellingen	geen	duidelijk	beleid	 rond	het	 invoeren	van	 interculturele	bemiddeling	
op	afstand.	Dit	moet	in	de	toekomst	duidelijk	meer	ontwikkelend	worden.	Hefbomen	
kunnen	 daarbij	 de	 accrediteringsprocessen	 zijn,	 evenals	 de	 deelname	 van	 een	 12-
tal	Belgische	ziekenhuizen	aan	het	Equity	Standards	Project	van	de	HPH		Task	Force	
Migration,	Equity,	Diversity.	Dat	laatste	gebeurt	onder	leiding	van	de	Cel	Interculturele	
Bemiddeling	en	Beleidsondersteuning	van	de	FOD	VVVL.

14. Het	aantal	interventies	op	afstand	neemt	steeds	verder	toe.	Het	project	blijkt	vooral	in	
Vlaanderen	in	de	ambulante	sector	zeer	succesvol.	In	een	aantal	ziekenhuizen	wordt	
ook	zeer	frequent	gebruik	gemaakt	van	het	systeem.	Aan	Franstalige	kant	is	het	succes	
in	de	ambulante	sector	echter	zeer	beperkt.	In	de	komende	maanden	zullen	we	sterk	
moeten	inzetten	op	de	verdere	sensibilisering	en	promotie	van	het	project	zodat	een	
groter	aantal	hulpverleners	er	gebruik	gaat	van	maken.
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