
Interculturele bemiddeling 

& taalbijstand voor iedereen 



Onze dienst 

 
• Uitgangspunt in ZNA: patiënten-recht om in 

duidelijke en klare taal info  
   over de eigen medische toestand  
   te verkrijgen 

 
• Interculturele bemiddeling: dienst onder 

Patiëntenbegeleiding (Patiëntenzorg) 
 
• Onderdeel van taalbijstandsmogelijkheden 

en taalbeleid in ZNA 
 
 



Onze dienst 

 
 
 

Emancipatorische visie op 
taalondersteuning binnen ZNA: 
 
• Verantwoordelijkheid van de patiënt 

(vraaggericht werken) 
• Communicatie mogelijk maken tussen HV 

en patiënt 
• Equity: tools aanreiken om tot equality te 

komen 



Onze dienst 

  
Taalbeleid binnen ZNA 

 

• Nieuw afdelingshoofd ICB:  

  uittekenen taalbeleid en procedure 
anderstalige patiënt 

 

• Samenwerking met Klare Taal/Atlas: 

Dienst ICB als component van een algemeen 
communicatiebeleid bij anderstalige patiënten 



Onze dienst 

 
• 12 intercultureel bemiddelaars (ICB’s) 

 
• Grootste team van Vlaanderen! 

 
• 25 jaar bestaan in ZNA 

 
• “Gezondheidsconsulenten” 

 
• Medische achtergrond 

 
 
 



Onze dienst 

 
 

6 talen in het aanbod: 
 

• Arabisch 
• Berbers 
• Pools 
• Russisch 
• Bosnisch/Servisch/Kroatisch 
• Turks 
 
Traditioneel gegroeid + grootste talen in ZNA 
 



Onze dienst 

 
• Native speakers & bekend met  
    taalgebied en cultuur 

 
• opgeleid in medische terminologie en 

tolktechnieken 
 

• gebonden aan deontologie: volledigheid, 
onpartijdigheid, beroepsgeheim en 
neutraliteit 
 

• brug tussen hulpverlener en anderstalige 
patiënt 

 
 
 



Onze dienst 

Taken van een ICB: 
 

• Triadisch en niet triadisch tolken 
• Identificatie taalbijstand 
• Bemiddelen ter plaatse of op afstand 
• Emotionele ondersteuning 
• Bemiddelen in conflicten 
• Administratieve/praktische ondersteuning  
• Organiseren van bemiddeling (op afstand) 
• Sensibiliseren over de dienst ICB 
• Kwantitatieve en kwalitatieve metingen 

 
 
 

 
 



Onze dienst 

 
 

 

Interventies ter plaatse Interventies op afstand 

10622 794 

In 2016…. 



 
Hoe wij werken 
  
Bemiddelen ter plaatse: 

 
• Standplaatsen: ST/MI  
• Campusoverschrijdend 
• Alle werkdagen 9-16u bereikbaar  
• Boeken via agenda of via contactformulier  

 
 

Telefonisch bemiddelen indien ter plaatse 
onmogelijk of voor korte gesprekken 
 

 
 
 



Hoe wij werken 

Bemiddelen op afstand via Google Hangouts: 
 
• Samenwerkingsnetwerk 
• Financiering via FOD Volksgezondheid 
• 1 bemiddelingsapplicatie in Google Chrome 
• Maar liefst 29 talen in het aanbod, inclusief 

Vlaamse gebarentaal 
• Permanenties voor Russisch, Turks en 

Arabisch van 9-12 en van 13u30-16u30 
• Andere 26 talen: op afspraak  

 
 

 



Hoe wij werken 

Geen ICB beschikbaar binnen ZNA? 
 
We schakelen een van onze partners in: 
 
-Vlaamse Tolkentelefoon voor dringende 
interventies 
 
-Stad Antwerpen en Brussel Onthaal via ZNA 
Externe Tolkaanvragen  
 
Geen oplossing? De dienst ICB zoekt verder 
mee… 

 
 
 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 

 

 

Dienst ICB= tweezijdig: 

 

• inschakelen van intercultureel bemiddelaars 

• keuze van taalinstrumenten + coördinatie 
van de opvolging 

 

• Welke taalinstrumenten hebben we ter 
beschikking? 

 

 
 

 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

Patient heeft zelf iemand bij 
 
+ Voordelen: communicatie  
meteen vlot  
patiënt heeft een eigen belangenverdediger 
bij 
- Nadelen:  
groot risico op censuur  
onvolledige/onjuiste informatie 
secundaire traumatisering bij slecht 
nieuws/ complexe problematiek 
geen kennis van vaktermen 

 
 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 
    

Personeel springt bij 
 
+ Voordelen:  
• communicatie kan snel starten 
• patiënt voelt zich gesteund door land/taal 

genoot  
• kennis van de context en terminologie  
 
 - Nadelen:  

• risico op informatieverlies (ontbreken van 
tolkvaardigheden)  

• geen kennis van de deontologie  
• worden overbevraagd 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 
 

Telefoontolk (ICB + Vlaamse tolkentelefoon) 
+ Voordeel:  
• vlug 
• efficiënt 
• handig voor korte gesprekken  
• professionele ondersteuning 

 
-Nadelen/beperkingen:  
• er is fysiek niemand bij  
• beperking bij inzet (geen aanbod in 

weekend, nacht of avond) 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 
 

ICB: 
 
+ Voordelen:  
• belangenbehartiger van de patiënt 
• native speaker  
• tolkvaardigheden  
• opleiding in vakjargon 
• werken volgens de deontologie 
• bekend met taalgebied en cultuur 

 
- Nadelen 

 Overfamiliariteit 

 Neutraliteit vs pleitbezorging 

 

 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 
 
 
 
 

Sociaal tolk 
 
+ Voordelen:  
• neutrale externe professional 
• native speaker  
• tolkvaardigheden  
• opleiding in vakjargon 
• werken volgens de deontologie 
• bekend met taalgebied en cultuur 

 
- Nadelen 

• Anonimiteit (geen band/herhaling mogelijk) 

• Gevaar op meer communicatiebarrières 

 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 
 
 
 
 

Videotolk 
 
+ Voordelen:  
• Netwerk van ICB’s 
• Snel en efficiënt geholpen 
• Communicatie verloopt kort en krachtig 
• Verplaatsing/interventie ter plaatse onnodig 

 
- Nadelen 

• Gevaar op meer communicatiebarrières door 
afstand, technologie die het laat afweten… 

 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

 
 
 
 
 
 

 
Pictogrammen/klare taal 
 
+ Voordelen:  
• Snel en efficiënt geholpen 
• Communicatie verloopt kort en krachtig 
• Interventie ICB of tolk ter plaatse onnodig 
• Ook op weekends/avonden 
• Deel van een coherent taalbeleid (nuttig voor 

iedereen) 
 

- Nadelen 

• Gevaar op meer communicatiebarrieres door 
onbegrip, miscommunicatie, … 



Taalinstrumenten: voor-en nadelen 

• Vertaalsoftware  
+ Voordelen: 

• Snel en efficiënt geholpen 
• Communicatie verloopt kort en 

krachtig 
• Interventie ICB of tolk ter plaatse 

onnodig 
• Ook op weekends/avonden 

 
- Nadelen: 
• Gevaar op fouten (niet menselijke 

tussenkomst) 
• Technologie (internetverbinding, crashen..) 
 



Uitdagingen 2018 

 
 
 
 

 
 

- Inclusief en coherent taalbeleid 
uittekenen voor heel ZNA 
 

- Duidelijke procedure voor de anderstalige 
patiënt uitwerken: 
 

• Identificatie van nood aan 
taalondersteuning (momenteel ad hoc) 

• Wanneer zetten we welk taalinstrument 
in 

• Wat doen we met de beperkingen? 
 

 



Hoe wij werken 

 
 
 

• Voor alle andere vragen rond interculturele 
bemiddeling, procedures of taalbijstand in 
ZNA, contacteer Nina Asotic: 
 

• 0479 88 04 21 
• nina.asotic@zna.be 

 
 

 
 

mailto:nina.asotic@zna.be


Bedankt voor uw aandacht! 
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