Tolken in de zorg;
alle zijden belicht
We zien het vaak: een moeder die geen Nederlands
spreekt, neemt iemand uit haar omgeving mee om
voor haar te vertalen. Maakt het voor de kwaliteit
van zorg uit of het gaat om een informele of professionele tolk? Wanneer is een professional echt
noodzakelijk?

Door: Bernice Samson
Voor een goede zorgverlening is volgens zorgverleners bij 16%
van alle anderstalige cliënten een professionele tolk noodzakelijk. Toch worden ze in de praktijk maar bij 5% ingezet. Dat
komt door onder meer ontbrekende financiering en de extra
tijd die nodig is voor het gesprek. Sinds 1 januari 2012 wordt
de professionele tolk niet meer vergoed. In enkele gemeenten
wordt het nog wel vergoed, maar niet meer voor huisartsen en
specialisten.
Er zijn grote verschillen tussen de afzonderlijke zorgsectoren:
in de geestelijke gezondheidszorg wordt de tolk bij 72% van
alle anderstalige cliënten ingezet, in de jeugdgezondheidszorg
is het percentage 33% en in de huisartsenzorg is het 10%
(NIVEL 2016).

KWALITEITSNORM KNMG
In 2014 heeft de KNMG in samenwerking met Pharos en
andere partijen een kwaliteitsnorm over de inzet van tolken
opgesteld. In de jeugdgezondheidszorg komt het vaak voor dat
een kind tolkt. Dit wordt in de kwaliteitsnorm sterk afgeraden.
Het beoordelingsschema in de kwaliteitsnorm kan ook jeugdartsen helpen te bepalen wanneer een informele tolk voldoet
en wanneer een professionele tolk gewenst is:

IS DE INZET VAN EEN TOLK NOODZAKELIJK?
JA wanneer
- de (gemeenschappelijke) taalbeheersing onvoldoende is
voor de cliënt om zich uit te drukken, een behandeling te
begrijpen en om ‘informed consent’ te kunnen geven.
- er andere aanvaardbare en adequate alternatieven voor het
inzetten van een tolk ontbreken. Een vertaalde folder is
vaak niet toereikend door laaggeletterdheid of een culturele
gewoonte van mondelinge overdracht.

- het risico bestaat dat de informele tolk (bedoeld of onbedoeld) verkeerde informatie verstrekt of informatie achterhoudt, op grond waarvan de cliënt een verkeerde beslissing
neemt.
- de cliënt en/of zorgverlener een voorkeur heeft voor een
professionele tolk.

NADELEN VAN TOLK
Het gebruik van een tolk kent ook nadelen: soms geven
cliënten geen vertrouwelijke informatie omdat ze de tolk niet
kennen, of de tolk vertaalt niet correct door dialect- of cultuurverschillen. Bij vluchtelingengezinnen kan ook traumatisering
of de angst uitgewezen te worden een rol spelen.

ALTERNATIEF: TOLKENTELEFOON
Een professionele tolk op locatie is meestal niet efficiënt en
bovendien kostbaar. Het alternatief is de tolkentelefoon (Tolken Vertaalcentrum Nederland: TVcN, 088 - 2555222 of Concorde 020 - 820820), te gebruiken.

HELDER EN DOELMATIG
De inzet van een professionele tolk vraagt extra tijd en geld,
maar is nuttig en soms noodzakelijk om goede zorg te kunnen
bieden. Bovendien dwingt het ons nog helderder en doelmatiger te communiceren, maar dat kan amper een bezwaar
genoemd worden!
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PRAKTIJK

JA indien
- de aard van de zorgvraag en het zorgaanbod complex is
(bijvoorbeeld behandel-technisch, het onderwerp is taboe, of
emotioneel beladen).
- de arts de kans reëel acht dat de relatie tussen cliënt en tolk
een betrouwbare informatie-uitwisseling in de weg staat.
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