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VOORWOORD 

Zorgverstrekkers in de eerste lijn zijn door de aard van hun beroep bevoor-
rechte getuigen van de evolutie die onze samenleving doormaakt. Ze detec-
teren snel nieuwe bewegingen en veranderingen en stellen ook de gevolgen 
daarvan vast op het dagelijks leven en op het wel en wee van hun patiënten.

Daarom heeft de koning Boudewijnstichting een ‘Luisternetwerk eerstelijns-
gezondheidszorg’ gecreëerd. Op die manier hoopt de stichting de uitdagingen 
waarmee de eerstelijnszorg te kampen krijgt, in kaart te brengen en zorg-
verstrekkers te ondersteunen waar mogelijk.

eén van de vaststellingen van het Luisternetwerk is dat voor het merendeel 
van de huisartsen, overal in het land, de omgang met patiënten van een 
andere origine, met een ander taal en andere religieuze en culturele overtui-
gingen, bijna dagelijkse kost is geworden.

De koning Boudewijnstichting heeft dan ook de aandacht willen vestigen op 
deze, soms moeilijke, dialoog tussen arts en patiënt, en willen aangeven welke 
goede praktijken en hulpmiddelen er bestaan om deze relatie te verbeteren. 

Dit rapport biedt een weliswaar uitgebreide, maar niet exhaustieve stand 
van zaken. Het stelt een ruime waaier aan mogelijke hulpmiddelen voor die 
beschikbaar zijn in België en in het buitenland. 

Wij danken in de eerste plaats Carine Vassart voor haar grondig onderzoeks- 
en redactiewerk. Dank ook aan Yves gosselain, Promotion santé & Qualité - 
Fédération des Maisons Médicales et des Collectifs de santé francophones en 
aan dr. Winfried Huba, Wijkgezondheidscentrum De sleep (gent), voor hun 
beschikbaarheid. 

Onze dank gaat ook uit naar Hamida Chikhi, coördinatrice van de intercultu-
rele bemiddelaars in de gezondheidszorg van Foyer vzw (Molenbeek), Myriam 
De spiegelaere, docente aan de ecole de santé publique van de ULB, dr. Louis 
Ferrant, huisarts in het Wijkgezondheidscentrum Medikuregem (Anderlecht), 
dr. Vincent Litt, antropoloog en arts gespecialiseerd in volksgezondheid, 
dr. Bernard Vercruysse, huisarts in het Maison Médicale du nord (sint Joost 
ten node) en Hans Verrept, coördinator van de Cel interculturele Bemiddeling 
in de Ziekenhuizen (FOD Volksgezondheid) voor de tijd die ze hebben vrijge-
maakt om dit rapport zorgvuldig na te lezen. 
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inLeiDing

Dit rapport wil een overzicht bieden van de bestaande literatuur, goede prak-
tijken en hulpmiddelen die huisartsen kunnen helpen bij de communicatie met 
patiënten die een andere afkomst, taal en/of religieuze overtuiging hebben. 
De analyse gaat vooral over patiënten van andere origine. 

Het rapport bundelt in beknopte vorm een aantal basisgegevens: over welke 
epidemiologische gegevens beschikken we inzake patiënten van andere ori-
gine, taal en overtuiging? Hoever staat het wetenschappelijk onderzoek naar 
de communicatie tussen die patiënten en de zorgverstrekkers, in het bijzon-
der de huisartsen? 

Behalve een literatuuroverzicht met betrekking tot deze basisgegevens biedt 
het rapport ook een analyse van de bestaande hulpmiddelen en worden een 
aantal praktijken in België en het buitenland meer in detail besproken.

Bemiddeling bij de relatie.
 Bemiddeling kan gebeuren via personen, zoals culturele bemiddelaars en 

tolken, of via hulpmiddelen zoals vertaalrobots.
Opleidingen. 
 Vormingen voor huisartsen die hen helpen de nodige competenties te ver-

werven om beter om te gaan met culturele en communicatieve verschillen 
in het aanbrengen van klachten en in de perceptie van de gezondheidszorg.

Referentiesites. 
 Online platformen die de arts zowel theoretische als praktische kennis aan-

reiken over epidemiologie, specifieke ziektebeelden of adequate behande-
lingen voor patiënten met een andere culturele achtergrond. 

Informatiebrochures. 
 Brochures die inzomen op één specifiek aspect van culturele verschillen in 

de huisartsenpraktijk, die de arts informeren over een bepaalde pathologie 
of behandeling, of die hem helpen zijn rol te vervullen van gezondheidspro-
motor voor patiënten van andere origine. 

noch het literatuuroverzicht noch de inventaris van de hulpmiddelen preten-
deren exhaustief te zijn. De vermelde wetenschappelijke artikels en publica-
ties hebben als doel de lezer een preciezer beeld te geven van het onderwerp, 
en werden dus vooral gekozen om hun representativiteit. 

Hetzelfde geldt voor de hulpmiddelen: niet alle bestaande tools werd beschre-
ven, maar de selectie van de projecten geeft wel een idee van wat er op 
dit vlak bestaat, zowel in België als in het buitenland. De hulpmiddelen die 
aan bod komen zijn ofwel bestemd voor huisartsen, ofwel voor andere 
zorgverstrekkers op voorwaarde dat ze aangepast kunnen worden voor de 
huisartsenpraktijk.

indien mogelijk werd een link toegevoegd naar het project in kwestie of naar 
een website.
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PeRsOnen VAn 
AnDeRe ORigine

en De geZOnDHeiDs-
ZORg in BeLgiË

epidemiologie en gezondheidszorg 

in 2012 waren er in België 1.169.064 mensen van andere origine 1. De groot-
ste groepen ‘buitenlanders’ zijn italianen, Fransen en nederlanders met resp. 
159.727, 149.999 en 141.178 ingeschreven inwoners. Verder telde men 86.054 
Marokkanen, 56.075 Polen en 39.430 Turken. Van de inwoners van buiten-
landse origine woont: 32,6% in Brussel, 9,7% in Wallonië en 7,1% in Vlaan-
deren. Let wel: deze cijfers betreffen alleen mensen die nog geen Belgische 
nationaliteit hebben en dus niet de zogenaamde ‘nieuwe Belgen’. Daarnaast 
moet men ook rekening houden met de 20.000 (een laag gemiddelde) kandi-
daten voor asiel en de paar duizenden mensen aan wie asiel geweigerd werd. 
en tenslotte zijn er ook de mensen die hier illegaal verblijven: hun aantal is 
moeilijk in te schatten. 

Hebben mensen van andere afkomst specifieke gezondheidsproblemen of 
niet? in een rapport uit 2011, uitgevoerd op vraag van de Belgische over-
heid 2, wijzen de auteurs op een aantal epidemiologische verschillen. 

• De migranten en etnische minderheden (MEM) van Turkse en Marokkaanse 
origine hebben een verhoogd risico op chronische aandoeningen in verge-
lijking met de Belgische populatie. De prevalentie van type 2 diabetes is 
ook hoger, vooral bij vrouwen.

• Heel wat studies wijzen op ongelijkheden in de toegang tot en het gebruik 
van de gezondheidszorg, en in de kwaliteit van de zorg verstrekt aan men-
sen van andere origine. 

• Migranten en minderheden in precaire situaties kampen vaker met 
bot- en gewrichtsproblemen, problemen van geestelijke gezondheid en 
spijsverteringsaandoeningen. 

• Allochtone vrouwen, vooral zij die in precaire omstandigheden leven, zijn 
vaker ongewenst zwanger en laten zich pas laat in de zwangerschap ver-
zorgen. De vrouwen zijn ook vaker het slachtoffer van seksueel en echtelijk 
geweld. Ze hebben ook moeilijker toegang tot de gezondheidszorg omdat 
ze minder kansen krijgen om de nodige taalkennis te verwerven. 

• Infectieziekten zijn een heus probleem bij deze populatie: het risico op 
tuberculose is dertig keer hoger bij asielzoekers dan in de Belgische 
bevolking. 

• Preventie is bijna onbestaande bij MEM. Vrouwen scoren vooral slecht voor 
de opsporing van borstkanker (mammografie) en baarmoederhalskanker; 
bij de totale MeM-populatie is er niet genoeg preventieve zorg en een tekort 
aan follow-up van chronische ziekten zoals hypertensie en diabetes. 

 1 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/huidige_nationaliteit/
belgisch_vreemd/

 2 ‘Naar een interculturele gezondheidszorg: Aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een 
gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden’. 
Vincent Lorant, Ilse Derluyn, Marie Dauvrin, Isabelle Coune, Hans Verrept. December 2011.
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Heel wat studies in ontwikkelde landen tonen aan dat mensen van een andere origine de neiging hebben om 
een beroep te doen op de spoeddienst eerder dan op de eerstelijnsarts. Daarvoor zijn verschillende redenen. 

•	 Administratieve	redenen.	een deel van de migranten en mensen uit etnische minderheden heeft een onze-
ker statuut, papieren die niet in orde zijn, of geen papieren en heeft geen gezondheidsverzekering. De 
spoeddiensten zijn toegankelijker en ze hopen daar alsnog de nodige zorg te krijgen. 

•	 Culturele	redenen.	sommige patiënten komen uit landen of regio’s waar zorg verstrekt wordt via dispen-
saria of publieke ziekenhuizen (dat is bijvoorbeeld vaak het geval in Afrika en Azië) die voor de patiënten 
een vanzelfsprekend aanspreekpunt zijn bij gezondheidsproblemen. Voor andere patiënten, uit Oost-europa 
bijvoorbeeld, is het ook gebruikelijk om meteen naar het ziekenhuis te gaan, met directe toegang tot spe-
cialisten en is het niet eigen aan de cultuur om eerst naar de ‘eigen’ huisarts te gaan. 

•	 Onwetendheid.	Of het nu gaat om personen van andere origine die al lang in België wonen of mensen die 
hier nog maar pas verblijven, niet iedereen weet hoe de Belgische gezondheidszorg en de sociale zekerheid 
werkt. in Vlaanderen is de kennis over de gezondheidszorg geïntegreerd in het integratie- of inburgerings-
traject, maar in de andere regio’s is dat niet zo. sommige landen zoals Zwitserland of Australië verspreiden 
die informatie systematisch, al is het maar met een brochure, om de nieuwkomer te helpen bij de integratie 
en om de toegang tot adequate zorg en sociale bescherming te verzekeren.

De doctoraatsthesis van Hilde Philips (Universiteit Antwerpen, 2010) 3 bevestigt dat personen van andere ori-
gine de neiging hebben om de spoeddiensten te verkiezen boven de hulp van een huisarts. Het is die mensen 
meestal niet te doen om het geld, maar om de toegankelijkheid, de nabijheid en de bekwaamheid van het 
personeel. 

Het ‘stille’ gesprek

Het klassiek theoretisch model van Arthur kleinman uit 2006 beschrijft hoe de ‘klinische realiteit’ voor artsen 
en patiënten niet dezelfde is. Beiden hebben hun verwachtingen, normen, waarden, visies en ervaringen met 
ziekte, behandeling en herstel. Artsen baseren zich daarvoor grotendeels op de biomedische kennis die ze 
hebben verworven tijdens hun opleiding, terwijl patiënten uitgaan van hun persoonlijke ervaringen en hun 
cultuur. De communicatiekloof wordt dan ook groter naarmate de culturele verschillen toenemen. 

een nederlands onderzoek uit 2007 naar het ‘stille’ gesprek in de huisartsenpraktijk 4 toont aan hoe groot de 
kloof tussen artsen en patiënten wel is. Het rapport stelt dat verschillen in opvattingen, percepties en ver-
wachtingen tot misverstanden kunnen leiden. Die hindernissen hebben gevolgen voor de communicatie tussen 
arts en patiënt, wat dan weer resulteert in minder tevreden patiënten. Het risico bestaat dat diagnoses wor-
den gemist en dat patiënten zich minder goed aan de voorschriften houden. Dit alles leidt duidelijk tot minder 
effectieve gezondheidszorg. 

Dr. Hans Harmsen, huisarts in een multiculturele buurt in Rotterdam, deed diepte-interviews met 38 huis-
artsen en hun patiënten tijdens bijna 1000 consulten, een derde betrof niet-westerse patiënten (meestal uit 
Turkije, Marokko, suriname, Antillen, kaapverdië) en twee derde waren westerse patiënten. De patiënten 
werden daarna thuis en in hun eigen taal bevraagd.

 3 Geciteerd in Artsenkrant (19/11/2010).

 4 ‘Valkuilen in de multiculturele huisartsenpraktijk: het ‘stille’ gesprek’. Dr. L. Meeuwesen, Dr. J.A.M. Harmsen. Modern Medicine, 2007
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De conclusies van het onderzoek? Bij bijna de helft (46%) van de contacten tussen de huisarts en de patiënten 
van andere origine was er sprake van slecht wederzijds begrip; bij de Nederlandse patiënten was dat maar in 
één derde (34%) van de gevallen zo. 

53% van de niet-westerse patiënten vond van zichzelf dat ze de taal niet genoeg beheersten en het was ook 
diezelfde groep die zich het minst positief uitsprak over de relatie tussen arts en patiënt, en over de uitleg die 
ze kregen over hun gezondheid, de voorschriften en de richtlijnen. Maar de taal is niet het enige probleem. 
De onderzoekers stelden immers vast dat ook patiënten die de taal wél voldoende kennen, toch nog vaak een 
familielid meebrengen om te tolken of te mediëren. 

Ondanks deze communicatiemoeilijkheden blijkt uit het onderzoek dat de consultatieduur korter is bij niet-
westerse patiënten (twee minuten minder in het algemeen en drie minuten minder bij patiënten van Turkse 
of Marokkaanse origine). De communicatie is ook minder assertief aan beide kanten: artsen besteden meer 
tijd aan het inzamelen en overbrengen van de nodige informatie en minder aan een dialoog, terwijl de niet-
westerse patiënten minder over zichzelf praten en minder vragen stellen. nederlandse patiënten zijn assertie-
ver, praten meer en komen voor zichzelf op terwijl niet-westerse patiënten stiller zijn en minder geneigd lijken 
om ‘mee te werken’. 

Het resultaat wordt samengevat in onderstaande figuur: ze toont aan dat de gesprekken met niet-westerse 
patiënten eerder traditioneel passief zijn en, in iets mindere mate, gebaseerd op onderhandeling (samen). Het 
conflictpatroon is duidelijk eigen aan de Nederlandstalige patiëntengroep, net als het in vraag stellen van het 
zorgproces en de behandeling (klaagpatroon).

De gevolgen daarvan kunnen leiden tot een aanhoudend misverstand dat op zijn beurt relationele conflicten 
kan veroorzaken. Zo zal de arts zich sneller beperken tot een analyse van zichtbare symptomen, en zal de 
patiënt sneller een nieuwe afspraak maken omdat in zijn ogen de klacht niet grondig aangepakt werd. De arts 
heeft de indruk dat hij er niet in slaagt om uit te zoeken wat het probleem is en de patiënt vindt dat hij niet 
verzorgd wordt zoals het hoort. De arts vindt dat de patiënt te vaak een beroep op hem doet, de patiënt voelt 
zich niet geholpen… Dit alles is voor beide partijen een bron van frustratie. 

Personen van andere origine en de gezondheidszorg in België
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De onderzoekers grepen in om dit communicatieprobleem op te lossen. De artsen kregen een opleiding van 
vijf halve dagen over de impact van culturele verschillen en praktische oefeningen om de communicatie te 
verbeteren. De patiënten leerden aan de hand van video’s in hun taal duidelijk te maken hoe ze kunnen com-
municeren met de dokter (vragen stellen, zeggen wanneer men iets niet begrijpt, aangeven wanneer men het 
niet eens is met de arts, enz.). 

na twee weken werden de consultaties opnieuw geëvalueerd en… bleken ze veel doeltreffender. Ze duurden 
langer, maar wat nog belangrijker is: de artsen gaven meer informatie en probeerden regelmatig iets opnieuw 
te formuleren om goed begrepen te worden. Het wederzijds begrip verbeterde, net zoals de tevredenheid van 
de patiënten. 

in het rapport ‘Onbekend	maakt	Onbemind.	Huisartsenzorg	voor	migranten.	Knelpunten	&	mogelijke	oplos-
singen’  5, tonen Feia Hemke en dr. M.M. Julius kuyvenhoven aan dat er in de relatie tussen arts en patiënt 
een aantal knelpunten zitten met betrekking tot de zorg. Frictie is er vooral op het gebied van de zorg, de 
arts-patiënt relatie en de geboden informatie en steun. De auteurs stellen vast dat ‘migranten vaak de indruk 
hebben dat de huisarts geen aandacht, begrip en belangstelling heeft voor hen en de huisartsen wijzen vooral 
op het feit dat patiënten met een andere afkomst veel te veel tijd in beslag nemen omdat hun klachten niet 
duidelijk zijn, ze vaak met meer dan één persoon op consultatie komen en de arts niet tegemoet kan komen 
aan hun verwachtingen’. 

Het grote probleem, aldus de auteurs, is de vertrouwensbreuk tussen artsen en patiënten die vooral het 
gevolg is van het verwachtingspatroon van de patiënt in vergelijking met de gezondheidszorg die hij kent, en 
de perceptie van de ziekte en gezondheid die het product is van de socioculturele wereld waarin hij opgroeit 
en/of leeft. Daar komt nog de moeilijke communicatie bij door de taalbarrière. De arts beschikt niet over de 
middelen om dat wantrouwen op te heffen door een tekort aan aandacht, tijd en kennis van zijn patiënten. De 
auteurs wijzen er dan ook op dat het tekort aan aandacht in de meeste gevallen niet veroorzaakt wordt door 
slechte wil maar wel door het systeem waarin de zorgrelatie zich inschrijft. 

een andere nederlandse enquête uit 2005 6 over de communicatie tussen professionele zorgverstrekkers 
(huisartsen en specialisten in Huisartsenposten) en allochtone patiënten, vooral van Turkse en Marokkaanse 
origine, toont aan dat patiënten menen dat artsen niet begrijpen hoe patiënten hun gezondheid ervaren. een 
aantal verwijten in willekeurige volgorde. 

• De medische opvolging is niet altijd compatibel met het geloof van de patiënt. Dit geldt vooral voor patiën-
ten die hun ziekte toeschrijven aan bovennatuurlijke elementen.

• De patiënten vinden dat ze niet echt serieus worden genomen en hebben dan ook een gebrek aan vertrou-
wen. Vaak vragen ze een tweede opinie aan iemand van de eigen gemeenschap. 

• De uitleg die de dokter geeft is niet altijd duidelijk en het is voor patiënten niet altijd mogelijk om de voor-
gestelde behandeling te volgen.

	 5	 ‘Onbekend	maakt	Onbemind.	Huisartsenzorg	voor	migranten.	Knelpunten	&	mogelijke	oplossingen’.	Feia	Hemke	et	Dr	M.M.	Julius	
Kuyvenhoven.	Pharos	en	Universiteit	Utrecht.	2011.

	 6	 ‘Huisartsenpost	en	allochtonen’.	Sadr,	N.	UMC	St	Radbout	et	Centre	for	Quality	of	Care	Research.	IQ	healthcare	2005.
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Artsen vinden dan weer dat migranten complexe, moeilijk te beheren patiënten zijn. Ze hebben moeite met de 
manier waarop de klachten worden aangebracht en moeten worden geïnterpreteerd, en vinden de zorgvraag 
van de patiënten dan ook vaak overdreven. 

Het wekt dan ook geen verbazing dat de waardering die patiënten van vreemde origine voor artsen voelen 
minder groot is dan (ongeveer 50%) dan die van ‘autochtonen’. 

Waardering van de zorg verstrekt door artsen in huisartsenposten 
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Impact van moeizame communicatie op de gezondheid 

Wat is de impact van de moeilijke relatie tussen artsen en patiënten van andere origine op de gezondheid?  
in ‘Compétences cliniques transculturelles et pratique médicale. Quels besoins, quels outils, quel impact?’ 7, 
een wetenschappelijk artikel waarin de Zwitserse situatie geanalyseerd wordt, wijzen de auteurs op de obsta-
kels die bij alle betrokkenen in de zorgrelatie kunnen optreden en die tot een daling van de kwaliteit van de 
zorg leiden. 

	 7	 ‘Compétences	cliniques	transculturelles	et	pratique	médicale	Quels	besoins,	quels	outils,	quel	impact?’	Fabrice	Althausa,	 
Patricia	Hudelsonb,	Dagmar	Domenigc,	Alexander	R.	Greend,	Patrick	Bodenmanne.	Forum	Med	Suisse	2010.
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in haar eindverhandeling voor de Haute ecole de santé Fribourg 8, maakte Marie Mondoux een inventaris van 
de gevolgen van de communicatiemoeilijkheden op de gezondheid van patiënten aan de hand van 13 interna-
tionale studies in het domein (bij zorgverstrekkers in de brede zin). De problemen bleken multidimensioneel. 

• Medische fouten of belangrijke omissies (het niet uitvoeren van een bepaalde medische acte) werden vast-
gesteld in één derde van de ‘eenvoudige gevallen’ en 2/3 van de gecompliceerde gevallen bij spaanstalige 
patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen. 

• Een minder toegankelijke gezondheidszorg: het gebrek aan taalkennis kan maken dat een patiënt geen zorg 
vraagt. 

• Complicaties: bij patiënten met gezondheidsproblemen die consultaties vermijden, gaat de gezondheids-
toestand snel achteruit. 

• Het aantal ziekenhuisopnames is 70% hoger bij mensen die de taal van de zorgverstrekkers niet spreken, 
dan bij gelijktalige patiënten. Doordat hen minder informatie wordt gegeven en die uitleg ook niet goed 
wordt begrepen, lopen mensen van andere origine een groter risico om op de spoeddienst te belanden. 

• Adviezen en informatiebrochures worden minder goed begrepen, waardoor ook minder aan preventie wordt 
gedaan. een voorbeeld is aidspreventie: de ziekte wordt niet goed begrepen, waardoor preventieve maat-
regelen en beschermend gedrag uitblijven.

• Minder therapietrouw (het respecteren van de voorgeschreven behandeling) kan te wijten zijn aan een 
slecht begrip van de ziekte, en/of aan onvoldoende begrip van de bijsluiters of de richtlijnen van de artsen. 

• De impact van een behandeling is vaak minder, vaak ook omwille van een slechte posologie. De minder 
goede relatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker en de gebrekkige communicatie hebben dus een 
invloed op de concrete behandelingsresultaten en in het bijzonder op de angst, de pijn en het herstel. 

is het mogelijk om te zeggen wat de kosten zijn van dat gebrek aan communicatie? in het onderzoek van de 
Haute ecole de santé Fribourg, citeert de auteur verschillende studies die de kosten van de falende commu-
nicatie in de gezondheidszorg in kaart brengen. een eerste vaststelling is (Whitman et Davis in 2009) dat veel 
artsen door het taalprobleem de ernst van de situatie niet goed kunnen inschatten en daardoor de neiging 
hebben om meer technische of laboratoriumonderzoeken voor te schrijven, wat de kosten uiteraard opdrijft.

Ander onderzoek (Rader en 1988) maakt duidelijk dat het minder duur is om een beroep te doen op tolken 
i.p.v. die rol toe te vertrouwen aan professionele zorgverstrekkers. in de Verenigde staten, waar in de gezond-
heidszorg vaak een beroep wordt gedaan op tolken, schatte men de kosten in 2004 op 279 $ per patiënt per 
jaar. in ‘Migration and health in the european Union’ 9, vermelden de auteurs het bedrag van 73 miljard dol-
lar voor de kosten die veroorzaakt worden door communicatieproblemen: foute diagnoses, een gebrek aan 
therapietrouw, minder veiligheid voor de patiënten en meer ontevredenheid, zowel bij patiënten als bij artsen. 

een enquête bij asielzoekers in Zwitserland 10 ging na wat de verhouding kost/voordeel was van het gebruik 
van tolken. De resultaten tonen aan dat de kosten voor het gezondheidsbudget in een eerste tijd toenemen: 

 8 ‘Communiquer avec des patients de langue étrangère Les moyens utilisés pour surmonter les barrières linguistiques dans les soins.’ 
Marie	Mondoux.	Haute	École	de	Santé,	Fribourg.	2010.

	 9	 ‘Migration	and	health	in	the	European	Union’.	Bernd	Rechel,	Philipa	Mladovsky,	Walter	Devillé,	Barbara	Rijks,	Roumyana	Petrova-
Benedict	et	Martin	McKee.	World	Health	Organization	et	European	Observatory	on	Health	Systems	and	Policies	Open	University	Press.	
2011.

 10	 ‘What	do	language	barriers	cost?	An	exploratory	study	among	asylum	seekers	in	Switzerland’.	Alexander	Bischoff	et	Kris	Denhaerynck.	
BMC	Health	Services	Research.	2010.	http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/248 
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de asielzoekers hebben meer zorg nodig en het salaris van de tolken moet betaald worden. Op korte termijn 
is het een evenwel een waardevolle investering, zo toont het onderzoek aan, omdat de asielzoekers met een 
tolk makkelijker doorverwezen worden naar de adequate structuur of persoon. Achteraf moeten ze min-
der frequent een beroep doen op een zorgverstrekker omdat hun probleem sneller en doeltreffender werd 
aangepakt. 

Patiënten van andere origine en huisartsen 

Vroeger waren patiënten van andere origine vooral terug te vinden in specifieke wijken van grote steden. Ze 
werden vaak behandeld door huisartsen, dikwijls in wijkgezondheidscentra, maar ook in privépraktijken die 
zo beetje bij beetje de nodige kennis en of belangstelling verwierven voor de behandeling van deze specifieke 
patiëntenpopulatie. Vandaag is de origine van de patiënten veel diverser (in sommige Belgische wijkgezond-
heidscentra en maisons médicales telt men meer dan 80 verschillende nationaliteiten). Dit is vooral te ver-
klaren door de toestroom van patiënten uit Afrika, Azië en vooral Oost-europa. Bovendien zijn deze patiënten 
verspreid over het hele land. Dat maakt dat niet alle huisartsen over de nodige middelen en kennis beschikken 
om deze patiënten adequaat op te vangen. 

een Franse socioloog schreef een verslag over de perceptie van huisartsen die werken in de periferie van Ren-
nes, waar gemeentelijke opvangdiensten voor vluchtelingen gevestigd zijn 11. 

• Het grootste probleem is dat van de taal: het gebrek aan taalkennis maakt een dialoog moeilijk tot onmo-
gelijk. Het is niet alleen moeilijk om de klachten en de reden voor de consultatie te begrijpen, maar ook 
om inzicht te krijgen in de persoonlijke en culturele context van de patiënt. Toch slagen sommige artsen 
er wel in (de meest ervaren artsen) om door middel van een gesprek -hoe moeizaam ook- en een klinisch 
onderzoek de meeste situaties op te lossen.

• De artsen doen een beroep op ‘informele’ vertalers met dezelfde afkomst als die van de patiënt. Ze vermij-
den liefst om kinderen in te schakelen, uiteraard om potentieel delicate situaties te vermijden. 

• Omdat de communicatie moeilijk is en de klachten vaak complex, hebben de huisartsen de neiging om 
heel wat bijkomend technisch onderzoek te doen. in sommige gevallen gebeurt dit omdat ze geen enkel 
gezondheidsrisico over het hoofd willen zien. in andere gevallen kan het een strategie zijn om tijd te winnen 
tegenover de patiënt die druk uitoefent. 

• In de enquête getuigen de huisartsen dat ze moeite hebben om patiënten met psychosomatische klachten 
te behandelen omdat die diagnose vaak ontkend wordt. Dit kan op zijn beurt voor conflicten zorgen omdat 
patiënten de indruk hebben dat men hen niet wil behandelen. 

• Veel artsen zeggen dat ze zich machteloos voelen op het vlak van preventie (roken, overgewicht, opspo-
ring…) omdat ze er met de patiënten niet over kunnen praten. Bovendien zijn patiënten van andere origine 
niet erg ontvankelijk voor de overheidscampagnes inzake preventie. 

 11	 ‘Patients	immigrés	dans	la	région	rennaise.	Le	regard	des	médecins	généralistes’.	Anne	Yvonne	Guillou.	Odris.	Mars	2007.
  http://www.odris.fr/documents/etudes/RVH_SM2_RapportFINAL.pdf

Personen van andere origine en de gezondheidszorg in België

16 V O O r  e e n  B e T e r e  d I a L O O g  T u S S e n  H u I S a r T S e n  e n  PaT I ë n T e n
Va n  a n d e r e  O r I g I n e

koning Boudewijnstichting

http://www.odris.fr/documents/etudes/RVH_SM2_RapportFINAL.pdf


in 2012 deed stéphanie De Maesschalck, wetenschappelijk medewerker aan het departement huisartsen-
geneeskunde van de Ugent, een enquête 12 bij Vlaamse huisartsen over het inschakelen van tolken. Daarvoor 
filmde ze 191 consultaties aangevuld met diepte-interviews met huisartsen. De onderzoekster vertrok van de 
stelling dat culturele verschillen een belangrijke rol spelen in de relatie tussen arts en patiënt. Ze stelde vast 
dat in de realiteit de taal een essentiële parameter is die bepaalt of de klachten, de angsten en de twijfels 
tijdens een consultatie al dan niet aan bod komen. 

Haar onderzoek toont aan dat de bevraagde artsen vaak een beroep doen op informele tolken zoals fami-
lieleden of kennissen van de patiënt, terwijl er vertaaldiensten voorhanden zijn. Toch blijkt dit niet echt een 
keuze van de arts te zijn. Volgens de huisartsen zou het niet respectvol overkomen als zij de taalkundige hulp 
weigeren van een vriend of familielid die door de patiënt mee naar de consultatie wordt gebracht.

Voor stéphanie De Maesschalck hebben informele tolken voordelen, maar ook nadelen. “De huisartsen vin-
den het inschakelen van informele tolken eerst en vooral praktisch: ze komen op het geschikte ogenblik, ze 
hoeven zich niet aan regels te houden en ze werken gratis. Bovendien kennen die tolken de geschiedenis van 
de patiënt en dat kan voordelig zijn. De huisartsen geven wel toe dat het vertrouwen en de vertrouwelijkheid 
op de helling kunnen komen te staan, wat beslist een risico en een ‘ongewenst effect’ van informele tolken 
is. Artsen zijn zich ook bewust van de mogelijkheid dat vertaalfouten kunnen optreden en ze menen dan ook 
dat er vaker een beroep zou moeten worden gedaan op professionele tolken. in werkelijkheid doen ze alleen 
een beroep op professionelen wanneer ze een moeilijk of complex gesprek voorzien of slecht nieuws moeten 
meedelen.” Maar huisartsen zeggen ook dat ze in aanwezigheid van een professionele tolk minder tijd beste-
den aan de emoties van de patiënt. 

Van intercultureel naar transcultureel 

De ‘etnisch georiënteerde aanpak’, waarbij de arts de patiënt vooral tracht te begrijpen op basis van zijn 
afkomst, heeft zijn beperkingen en die worden de laatste jaren door steeds meer auteurs beschreven. in het 
artikel ‘Une consultation pour les migrants à l'hôpital’ beschrijft antropologe Chantal Crenn de weerstand van 
een Marokkaanse patiënt die sinds dertig jaar in Frankrijk woont en door haar arts doorverwezen wordt naar 
consultaties voor migranten. De patiënte weigert de gepaste geboden hulp te aanvaarden (het gebruik van 
haar moedertaal, verwijzingen naar haar geboorteplaats, enz.) omdat ze ‘dezelfde behandeling wilt als alle 
andere patiënten’. 

in verschillende onderzoeken die verderop geciteerd worden (onder meer ‘Onbekend en Onbemind’) dringen 
de auteurs aan op het feit dat het verwerven van culturele competenties voor dokters niet op de ‘etnisch 
georiënteerde’ aanpak mag gestoeld zijn, maar eerder het bewustzijn moet vergroten dat culturele verschillen 
bestaan, om daarna beter te kunnen bepalen wat voor de patiënt echt belangrijk is en zo doeltreffender zorg 
te kunnen bieden.

Dat is ook de thesis van professor Olivier Bouchaud van de dienst tropische infectieziekten in het ziekenhuis 
Avicenne (Parijs): “(…) Het systematisch werken met antropo-ethnische consultatie laat uitschijnen dat de 
houding van migranten tegenover hun ziekte vooral gedicteerd wordt door hun culturele ‘specificiteit’. Dat 
is niet zo: de culturele specificiteit die toegeschreven wordt aan ‘traditionele’ samenlevingen, is uiteindelijk 

 12 ‘Linguistic and cultural diversity in the consultation room: a tango between physicians and their ethnic minority patients’. Stéphanie De 
Maesschalck Mikado. 2012.
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grotendeels universeel, zeker als men enkele generaties teruggaat in de tijd. Denk maar aan de europese 
culturen en de reactie van een individu (iemand die deel uit maakt van een ‘gemeenschap’) op een ernstige 
levensbedreiging die ook universeel is”. 

Maar de auteur erkent wel het belang van interculturele bemiddelaars: “Wanneer in de relatie tussen zorgver-
strekker en patiënt een serieus obstakel opduikt, dan kan een interculturele bemiddelaar helpen om de situ-
atie los te wrikken. De bemiddelaar kan het obstakel opheffen, niet door de rol van magisch genezer te spelen, 
maar wel door de patiënt de kans te geven om zijn problemen en angsten in zijn eigen bewoordingen uit te 
drukken. Wat ook helpt is een beetje ‘openheid’ bij de zorgverstrekkers. sensibilisering of opleiding inzake 
culturele verschillen – dat is ook wat culturele bemiddelaars doen – is wellicht de meest doeltreffende manier 
om tot een goede relatie met de patiënt te komen, omdat de zorgverstrekker zo duidelijk maakt dat hij zijn 
patiënt accepteert zoals hij is en niet zoals men zou wensen dat hij is.” 

Het is onmogelijk – en ook nutteloos – om basiskennis te verwerven over de etniciteit en de culturele specifici-
teit van elke individuele patiënt. Daarom pleiten sommige auteurs voor een transculturele houding die maakt 
dat men alert is op problemen die kunnen opduiken in de relatie met patiënten van andere origine (of van 
dezelfde origine maar uit een ander milieu, bijvoorbeeld een landgenoot die in precaire omstandigheden leeft) 
en dat men die problemen leert herkennen en overwinnen.

De auteurs van ‘Compétences cliniques transculturelles et pratique médicale. Quels besoins, quels outils, quel 
impact?’ 13 synthetiseren de aanpak als volgt: 

“Eerst en vooral moet men zich ervan bewust worden dat een verandering in houding en aanpak nodig is. 
(savoir-être). Daarnaast bieden de theoretische kennis (savoirs) en communicatiekennis (savoir-être) nieuwe 
hoopvolle perspectieven voor de verzorging van alle patiënten, zowel Zwitserse als patiënten van andere 
origine	en	migranten.	(…)	Professionals	die	over	transculturele	capaciteiten	beschikken,	kunnen	hun	eigen	
achtergrond en invloeden plaatsen en kunnen zich inleven in het perspectief van anderen. Ze zijn in staat om 
stereotypen	en	‘culturalisatie’	te	vermijden.	(…)	Zelfreflectie	en	basiskennis	van	culturele	ervaringen	helpen	
zorgverstrekkers te sensibiliseren voor transculturele problemen. Narratieve basiskennis, ervaring en empa-
thie vergemakkelijken de anamnese en de communicatie met de patiënt en helpen om een juiste diagnose te 
stellen, de oorzaken te achterhalen en een behandeling aan te bieden.”

in het dossier santé Conjuguée, over patiënten van buitenlandse afkomst, 14 beschrijft Catherine De Blauwe, 
huisarts in het maison	médicale	des	Riches	Claires in de Brusselse agglomeratie, de aanpak heel concreet: 

“Deze methoden zijn gebaseerd op antropologische concepten die de essentie van een medische consultatie 
helpen begrijpen. Ze gaan uit van de stelling dat elke consultatie intercultureel is. Dit impliceert dat verschil-
lende ‘consultatiemodellen’ aan bod moeten kunnen komen. Het is belangrijk om te anticiperen op mogelijke 
bronnen	van	culturele	conflicten,	en	men	moet	uitzoeken	welk	model	bij	welke	patiënt	past.	Het	is	ook	belang-
rijk dat een dialoog met de patiënt resulteert in een gemeenschappelijke visie op het probleem, de behande-
ling en het doel van de behandeling. De bekwaamheid van de arts om verschillende percepties van een ziekte 
te	identificeren	en	om	te	onderhandelen	met	de	patiënt	om	een	gemeenschappelijk	standpunt	te	bereiken,	is	
een voorwaarde voor een patiëntgerichte zorg die oog heeft voor culturele parameters. 

 13	 ‘Compétences	cliniques	transculturelles	et	pratique	médicale	Quels	besoins,	quels	outils,	quel	impact?’	Fabrice	Althausa,	Patricia	
Hudelsonb,	Dagmar	Domenigc,	Alexander	R.	Greend,	Patrick	Bodenmanne.	Forum	Med	Suisse	2010.

 14	 ‘Patients	sans	frontières	-	L’approche	interculturelle	en	soins	de	santé	primaires‘.	Santé	conjuguée	-	janvier	1999	-	n°	7.	Cahiers	
‘Patients	sans	frontières’.
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De transculturele klinische competentie vertaalt zich vooral in een zoektocht naar de manier waarop de patiënt 
zijn ziekte en de problemen die daarvan het gevolg zijn verklaart. De arts gebruikt geen kant- en klare vragen-
lijst, maar doet eerder een beroep op de technieken die meestal gebruikt worden in de antropologie (open vra-
gen, vragen die rekening houden met de cultuur, narratieve aspecten). Deze methoden willen vooral de patiënt 
aanmoedigen om zijn verhaal te vertellen om op deze manier zowel de percepties van de patiënt te leren 
kennen als de nuttige klinische gegevens te vergaren. Artsen die open vragen stellen en die de patiënt laten 
participeren, bekomen méér medisch relevante informatie dan artsen die het bij gesloten vragen houden.” 

Voor een aantal artsen die al heel wat patiënten van een andere origine behandelen, is deze ‘open houding’ 
sowieso de meest geschikte om een patiënt te benaderen, of hij nu uit het buitenland komt of niet. Deze 
houding voorkomt ook dat men, zoals in de moderne geneeskunde vaak gebeurt, een beroep doet op allerlei 
technische onderzoeken van zodra de relatie tussen een arts en een patiënt van andere origine moeizaam 
verloopt of een psycho-etnische benadering niet helpt om het ware probleem van de patiënt te identificeren.

in dit opzicht verschilt de huisartsengeneeskunde sterk van de meer technische, instrumentele disciplines. 
“Als een arts alles wil weten over de patiënt vooraleer hij een beslissing neemt, dan gaat hij eerst alle varia-
belen elimineren waarover hij geen controle heeft, alles wat niet louter technisch is. Maar een huisarts is wel 
verplicht om verder te gaan dan de objectieve feiten”, aldus een arts. 

“Men moet de wetenschap durven aanpassen aan de menselijke mogelijkheden”, zo gaat de arts verder. “De 
meest constructieve houding die een huisarts kan aannemen tegenover patiënten van een andere afkomst, 
is het creëren van een conceptueel kader met de antropologische gegevens als ankerpunten. Vervolgens kan 
hij op zoek gaan naar het ware probleem van de patiënt, wetende dat er altijd elementen zullen zijn die hem 
ontsnappen.”
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LiTeRATUUR-
OVeRZiCHT

in dit hoofdstuk krijgt u meer informatie over een aantal werken, onderzoe-
ken en artikels die elk op een andere manier het thema ‘culturele gevoeligheid 
in de zorg’ aanpakken. Het gaat in de eerste plaats om referenties m.b.t. de 
thematiek, en daarna om publicaties over culturele verschillen en het belang 
ervan voor de volksgezondheid. De volgende referenties betreffen vooral het 
belang van culturele verschillen in de huisartsgeneeskunde en ook de impact 
van het taalverschil tussen verzorgers en patiënten. 

Het gaat hier om een selectie en niet om een exhaustieve bibliografie. De 
publicaties werden uitgekozen omdat het referentiewerken zijn die regelmatig 
geciteerd worden door onderzoekers en artsen die in het domein actief zijn, 
ofwel omdat ze representatief zijn qua inhoud, ofwel omdat ze de belangrijk-
ste –soms de enige- bron van informatie zijn over een bepaald onderwerp. 
sommige van die publicaties werden al eerder geciteerd omdat het referen-
ties zijn, maar ze worden voor de volledigheid hernomen in dit hoofdstuk. 

de interculturele zorg 

 ‘Andere Culturen’
De	Maesschalck	Stéphanie,	Ferrant	Louis.	In:	‘Wegwijzers	naar	bijzondere	
noden-	Over	kwaliteit	van	zorgen:	communicatie’.	Acco	Leuven	/	Den	Haag	
2013.
Dr. Louis Ferrant wordt algemeen beschouwd als de pionier van de intercultu-
rele aanpak in de Belgische gezondheidszorg. Dr. stéphanie De Maesschalck 
is heel actief in het domein van opleiding en onderwijs ter zake (Universi-
teit gent). Het werk bevat een artikel van beide auteurs over communica-
tiemodellen die professionele zorgverstrekkers kunnen helpen bij de zorg 
voor patiënten met communicatieproblemen (in de brede zin van het woord). 
Het artikel, het meest recente van de auteurs over dit onderwerp, bespreekt 
ook technieken die de dialoog met personen uit andere culturen kunnen 
vergemakkelijken. 

 ‘Entre soignants et patients croyants. Quatre représentants religieux 
nous informent’

Brochure gerealiseerd op basis van een conferentie georganiseerd door de 
hemato-oncologische eenheid van UMC Brugmann (2010). Vertegenwoordi-
gers van de joodse, orthodoxe en moslim godsdiensten, van rondreizende vol-
keren en van de Rom-gemeenschap verduidelijken de visie van hun gemeen-
schap op ziekte en dood. Daarna volgt een weergave van de discussies tussen 
het publiek en de professionele zorgverstrekkers. 

 ‘Care en transculturele vaardigheden’ 
http://www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=154&thema=6
Dit is de weerslag van een colloquium dat in 2011 werd georganiseerd door 
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding in samen-
werking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
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voedselketen en Leefmilieu. in de artikels wordt het concept ‘transculturele competenties’ uitgediept, compe-
tenties die steeds onmisbaarder worden voor zorgverstrekkers in hun omgang met patiënten met een ander 
referentiekader in de brede zin van het woord (afkomst, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische 
situatie, enz.). 

 ‘Soins, cultures et croyances: guide pratique des rites, cultures et religions à l’usage des personnels 
de santé et des acteurs sociaux’

Isabelle Levy. ESTEM Editions. 2008.
Dit boek geeft een overzicht van alle vragen die zorgverstrekkers zich kunnen stellen over rituelen, culturele 
verschillen of de impact van religies. De auteur is docent over dit onderwerp. Ze plaatst de culturele verschillen 
in hun context en legt uit hoe de verschillende overtuigingen hun weerslag vinden in de zorg. Ze maakt ook 
een evaluatie van de rechten en plichten van elke betrokken partij. 

 ‘Relation soignant-soigné en contexte multiculturel’
Culture	&	Santé.	September	2011.
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiers-thematiques/252-relation-soignant-soigne-dans-un-
contexte-multiculturel-2.html
Dit themadossier biedt ongeveer dertig bladzijden recente bibliografische referenties over de houding van 
zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, enz.) tegenover de interculturele uitdagingen. De artikels gaan 
zowel over de relatie tussen zorgverstrekker en patiënt als over gezondheidsantropologie (de manier waarop 
naar ziekte wordt gekeken) of de behandeling van bepaalde ziekten (diabetes, hiv, enz.). Verder wordt een hele 
reeks pedagogische hulpmiddelen opgelijst.

 ‘Que peut apporter l’anthropologie médicale à la pratique de la médecine?’
Patricia	Hudelson.	Santé	Conjuguée	n°	46.	Octobre	2008	(artikel	dat	aanvankelijk	verscheen	in	de	Revue	
Médecine	et	Hygiène	n°2407	van	oktober	2002).
http://www.docstoc.com/docs/82599350/Que-peut-apporter-lanthropologie-m%C3%A9dicale-%C3%A0-la-
pratique-de-la
De auteur is medisch antropoloog in het universitair ziekenhuis van genève. Het artikel is een goede synthese 
van wat een interculturele/multiculturele aanpak in de zorg inhoudt: de invloed van culturele percepties op de 
manier waarop men met ziektes omgaat en de verklaringen die ervoor worden gegeven, de manier waarop 
artsen en patiënten elk hun eigen modellen hanteren wanneer ze met elkaar in dialoog treden, het gebruik van 
transculturele klinische competenties. 

 ‘Compétences cliniques transculturelles et pratique médicale. Quels besoins, quels outils, quel 
impact?’

Fabrice	Althausa,	Patricia	Hudelsonb,	Dagmar	Domenigc,	Alexander	R.	Greend,	Patrick	Bodenmanne.	Forum	
Med Suisse. 2010.
http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_f/2010/2010-05/2010-05-177.pdf
een team van Zwitserse en Amerikaanse artsen en antropologen legt uit wat transculturele klinische compe-
tenties volgens hen inhouden. Dit wetenschappelijk artikel verduidelijkt heel concreet, op basis van casussen, 
de redenen waarom nieuwe competenties voor zorgverstrekkers noodzakelijk zijn als ze de kwaliteit van de 
zorg voor patiënten van andere origine willen blijven garanderen, wetende dat deze patiëntengroep alsmaar 
belangrijker wordt.
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 ‘Intégrer les représentations culturelles dans la prise en charge des migrants’
Olivier	Bouchaud.	In	‘La	Santé	des	Migrants’.	Fondation	internationale	Léon-Mba,	Paris.n°	392	-	novembre-
décembre 2007.
http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/392/03.htm
Professor Bouchaud van de dienst infectie- en tropische ziekten van het Hôpital Avicenne in Parijs, waarschuwt 
voor de tendens om in de zorg voor patiënten met een andere afkomst aan ‘culturalisme’ te doen, zonder 
rekening te houden met de socio-economische indicatoren die vaak veel belangrijker zijn. Hij stelt een gulden 
middenweg voor waarbij men rekening houdt met culturele verschillen zonder er een aparte discipline van te 
maken. Dit artikel bevat ook een reeks adviezen voor artsen. 

 ‘Migranten, preventie en gezondheidszorg’
Monica	van	Berkum	&	Edith	Smulders.	Pharos.	2010.
Publicatie op vraag van het nederlands expertisecentrum voor gezondheidszorg en migranten. De publica-
tie gaat de verschillen na in gebruik van gezondheidszorgen en van preventieve zorgen bij patiënten van 
een andere afkomst. De auteurs gaan na in welke mate een beroep wordt gedaan op huisartsen, en andere 
gezondheidsnetwerken. Ze stellen ook oplossingen voor om over- en onderconsumptie tegen te gaan. Het 
werk bevat ook een overzicht van de ziekten met een hoge prevalentie in de verschillende populaties.

 ‘Culture, Health and Illness’ Fifth edition 
Cecil	G.	Helman.	Hodder	Arnold	Publication.	2007.
Dit is één van de referentiewerken over de rol van culturele en sociale factoren in de gezondheidszorg. sinds 
de eerste uitgave in 1984 wordt dit werk gebruikt aan universiteiten en in tal van andere opleidingscentra voor 
gezondheidszorg. Het werk toont aan dat het steeds belangrijker wordt om de klinische betekenis te begrijpen 
van culturele en sociale factoren. er wordt dieper ingegaan op de interacties tussen gezondheid, ziekte en 
cultuur vanuit antropologisch perspectief. Het is een erg leesbaar werk, in ‘mensentaal’ met heel wat voor-
beelden uit de dagelijkse praktijk.

Interculturaliteit: een uitdaging voor de volksgezondheid 

 ‘Migration and health in the European Union’
Bernd	Rechel,	Philipa	Mladovsky,	Walter	Devillé,	Barbara	Rijks,	Roumyana	Petrova-Benedict	et	Martin	McKee.	
World	Health	Organization	and	European	Observatory	on	Health	Systems	and	Policies	Open	University	Press.	
2011.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/161560/e96458.pdf
Hoe gaan de europese gezondheidszorgsystemen om met de uitdagingen die de zorg voor migranten biedt? 
Hoe kunnen ze zich aanpassen om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften? De auteurs maken 
een stand van zaken op van de problemen waarmee migranten geconfronteerd worden voor wat de toegang 
tot de gezondheidszorg in de diverse europese landen betreft, ze evalueren de gezondheidsproblemen waar-
mee ze geconfronteerd worden en geven een overzicht van de oplossingen die de verschillende landen daar 
vandaag voor aanbieden. Tenslotte stellen ze ook een aantal goede praktijken voor die de politiek verantwoor-
delijken zouden kunnen inspireren. 

 ‘Religion and Healthcare in the European Union. Policy issues and trends’
Dimitrina	Petrova	and	Jarlath	Clifford.	Network	European	Foundations	Initiative	on	Religion	and	Democracy	in	
Europe. 2009.
De auteurs staan stil bij de invloed van religie op de zorgpraktijk, onder meer bij ethische keuzes (euthanasie, 
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orgaandonatie), maar ook inzake contraceptie, hiv, enz. Het werk analyseert het wettelijk kader in verschil-
lende europese landen en evalueert de verschillende kwesties vanuit het standpunt van de patiënt maar ook 
vanuit de visie van de zorgverstrekker (privé of in het ziekenhuis). 

 ‘Bonnes Pratiques dans les Services de Santé pour les Immigrants en Europe’
Vincent Lorant, Marie Dauvrin. 
http://www.medimmigrant.be/uploads/Publicaties/Publicatie%20van%20anderen/EUGATE_Summary_of_
good_practice_BE%202011.pdf
Een synthesenota in het kader van een project gefinancierd door het DG SANCO van de Europese Gemeenschap. 
Het doel was de goede praktijken te identificeren in de gezondheidszorg voor migranten. Een panel van 113 
experts heeft alle problemen geïdentificeerd en er werden 240 interviews afgenomen met gezondheidszorgers 
(waaronder de eerstelijnszorg in wijkgezondheidscentra en huisartsen) met een grote migrantenpopulatie. 

 ‘Vers des soins de santé interculturels: Recommandations du groupe ETHEALTH en faveur de la réduc-
tion des inégalités de santé parmi les migrants et minorités ethniques’ 

Vincent Lorant, Ilse Derluyn, Marie Dauvrin, Isabelle Coune, Hans Verrept. Décembre 2011. 
http://www.diversite.be/diversiteit/files/File//studies/2012/2011_12_16_rapport%20final_FR.pdf
Dit rapport werd opgesteld op vraag van minister voor sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en 
van Christiaan Decoster, directeur generaal van het Dg1 van de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezond-
heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De werkgroep bestond uit universitaire experts, profes-
sionele zorgverstrekkers en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de integratie van personen 
met een andere afkomst. Het rapport geeft een volledig epidemiologisch overzicht van de migrantenbevolking 
in België en formuleert een vijftigtal praktische aanbevelingen. 

Interculturaliteit in de huisartsenpraktijk 

 ‘Onbekend maakt Onbemind. Huisartsenzorg voor migranten. Knelpunten & mogelijke oplossingen’
Feia	Hemke	et	M.M.	Julius	Kuyvenhoven.	Pharos	en	Universiteit	Utrecht.	2011.
http://www.pigmentzorg.be/sites/default/files/files/onderzoeksverslag_Feia_Hemke_def_1210(2).pdf
De auteurs voerden een grote enquête in het kader van huisartsenconsultaties naar de relatie tussen artsen 
en patiënten met een andere afkomst, en naar de visie van beide ‘partijen’ op het zorgproces. De consulta-
ties werden geanalyseerd (duur, tevredenheidsgraad, mening van de arts over zijn diagnose, enz.). Artsen en 
patiënten geven hun mening over de mogelijke problemen in de relatie arts-patiënt en formuleren mogelijke 
oplossingen. Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen.

 ‘Valkuilen in de multiculturele huisartspraktijk: het 'stille' gesprek’
Dr. L. Meeuwesen en Dr. J.A.M. Harmsen. Modern Medicine, 2007.
http://www.bicom-eu.net/download/Valkuilen_in_de%20multiculturele_huisartspraktijk.pdf
een psycholoog en een huisarts analyseerden uitvoerig het communicatieproces van huisartsen tijdens con-
sultaties met hun patiënten van andere afkomst en vergeleken dit met consultaties met nederlandse pati-
enten. Ze beschrijven het wederzijds onbegrip van beide partijen en de gevolgen daarvan voor de diagnose 
en de voorgeschreven behandelingen. Het artikel beschrijft ook hoe patiënten en artsen reageren op deze 
communicatiekloof. 
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 ‘Patients immigrés dans la région rennaise. Le regard des médecins généralistes’
Anne	Yvonne	Guillou.	Odris.	Mars	2007.
http://www.odris.fr/documents/etudes/RVH_SM2_RapportFINAL.pdf
Dit onderzoek werd gevoerd door een socioloog in het kader van een initiatief van de Réseau Ville-hôpital met 
het oog op een betere zorg voor migranten. Het is het tweede luik van een enquête: het eerste luik peilde naar 
de perceptie van patiënten, het tweede gaat over de huisartsen. Op basis van interviews werd nagegaan welke 
taal- of cultureel gebonden problemen in de relatie huisarts-patiënt kunnen optreden, hoe de huisartsen hun 
patiënten ‘categoriseren’ en in welke situaties het moeilijk is om een diagnose te stellen en een behandeling 
op te starten. 

 ‘Een arts van de wereld, Etnische diversiteit in de medische praktijk’
J.	Suurmond,	C.	Seeleman,	K.	Stronks,	ML	Essink-Bot.	BSL,	2012.
Dit werk is aan zijn tweede editie toe. Voor artsen die nogal wat migranten tellen in hun patiënteel is het een 
referentiewerk, omdat het zowel een theoretische als een praktische inleiding biedt tot de problematiek. Het 
is bestemd voor studenten huisartsengeneeskunde, practici in opleiding en in het algemeen voor alle artsen 
die patiënten hebben met een andere afkomst. Het boek geeft eerst de theoretische kennis die vervolgens 
wordt toegepast op een twintigtal praktijkgevallen, met aandacht voor de specifieke competenties die nodig 
zijn: een jonge Marokkaanse astmapatiënt, een apathische surinaamse baby, een vrouw uit Afghanistan met 
longkanker, een hypertensiepatiënt uit ghana, enz. 

 ‘Dokteren in de stad. Practicum huisartsgeneeskunde’
Harmsen	JAM,	Peters	CPJM.	Maarssen:	Elsevier	gezondheidszorg,	2009.
Beide auteurs zijn al twintig jaar huisarts in achterstandwijken in Rotterdam. Ze beschrijven het werk in de 
wachtdienst, de structuur die vooral bedoeld is voor patiënten die anders meteen naar de spoed zouden gaan 
omdat ze meestal geen huisarts hebben. Ze gaan ook in op verschillende courante gezondheidsproblemen, 
de communicatiemoeilijkheden met allochtone patiënten en de culturele verschillen op het vlak van ziekte en 
gezondheid. De artsen formuleren pistes voor huisartsen en aanbevelingen voor beleidsmakers. 

 ‘Patients sans frontières - L’approche interculturelle en soins de santé primaires’
Santé	conjuguée	-	janvier	1999	-	n°	7.	Cahiers	‘Patients	sans	frontières’.
http://www.maisonmedicale.org/-Patients-sans-frontieres-L-.html
Histrorisch gezien één van de eerste werken over interculturele arts-patiëntrelaties in België. De publicatie 
werd gerealiseerd met de steun van de Fédération	des	Maisons	Médicales, en bekijkt interculturaliteit vanuit 
verschillende oogpunten: talrijke huisartsen getuigen over de problemen die ze ervaren in hun praktijk en over 
de oplossingen die ze hiervoor hebben gevonden, het standpunt van antropologen en etno-psychiaters die met 
de patiënten hebben gewerkt, enz. 
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Hoe omgaan met taalproblemen? 

 ‘Barrières linguistiques dans l’accès aux soins de santé’
Sarah	Bowen.	Publications	Santé	Canada,	2001.
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/acces/2001-lang-acces/index-fra.php
een zeer volledig literatuuroverzicht over de impact van taalbarrières op de toegang en de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. De auteur analyseert niet alleen de barrières in de zorg, maar ook in de toegang tot de zorg 
(preventie) en in de eerste contacten met zorgprofessionals. er worden ook richtlijnen voor de volksgezond-
heid geformuleerd. 

 ‘Consultations between Immigrant Patients, Their Interpreters, and Their General Practitioners:  
Are They Real Meetings or Just Encounters? A Qualitative Study in Primary Health Care.’

Eivor	Wiking,	Jan	Sundquist	and	Nouha	Saleh-Stattin1.	International	Journal	of	Family	Medicine	Hindawi	
Publishing	Corporation.
http://www.hindawi.com/journals/ijfm/2013/794937/
een Zweedse enquête die werd gerealiseerd tijdens huisartsenconsultaties. Het doel van de auteurs was om 
uit te zoeken wat de mogelijke communicatieproblemen zijn in de trialoog tussen huisartsen, patiënten met 
een andere afkomst en tolken. De analyse is gebaseerd op de percepties van de drie ondervraagde partijen. 
De artsen geven ook aanbevelingen en bespreken de resultaten van oplossingen die ze zelf hebben uitgedacht 
en toegepast.

 ‘Communiquer avec des patients de langue étrangère. Les moyens utilisés pour surmonter  
les barrières linguistiques dans les soins’

Marie	Mondoux.	Haute	École	de	Santé,	Fribourg.	2010.
http://doc.rero.ch/record/24898/files/MONDOUX_Marie_BT.pdf
Deze thesis herneemt 13 internationale analyses over de communicatie tussen zorgverstrekkers (vooral ver-
pleegkundigen maar ook artsen) en patiënten met een andere afkomst, en maakte hiervan een zeer volledige 
synthese. Het werk geeft dan ook een goed overzicht van de mogelijke communicatieproblemen in de gezond-
heidszorg. Daarna volgt een literatuurstudie over de voor- en nadelen van formele en informele tolken. 
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HULPMiDDeLen VOOR 
De COMMUniCATie

TUssen HUisARTsen 
en PATiËnTen

Dit hoofdstuk biedt informatie over alle initiatieven en hulpmiddelen in België 
en in het buitenland die tot doel hebben om de communicatie te verbeteren 
tussen patiënten met een andere origine, taal en referenties en de profes-
sionele zorgverstrekker. 

Bemiddelaars 

Interculturele bemiddelaars 

 Interculturele bemiddelaars in het ziekenhuis 

Foyer is een organisatie in Molenbeek die werkt rond de integratie van men-
sen van andere origine, waaronder de Roma gemeenschap. De vzw heeft 
een team van 12 interculturele bemiddelaars in dienst. Deze bemiddelaars 
komen naar de consultaties zelf of ze geven hulp via computer of telefoon. Ze 
werken vooral samen met de wijkgezondheidscentra, omdat vanuit de private 
artsenpraktijk zelden vragen tot bemiddeling komen. Maar het gebeurt dat 
patiënten zelf een beroep doen op iemand van Foyer om hem of haar naar de 
huisarts te vergezellen.

Het is voor huisartsen moeilijk te voorspellen wie er op consultatie zal komen 
en wanneer er in welke taal zal moeten getolkt worden. Ze doen dan ook 
vooral een beroep op de bemiddelaars wanneer het om heel moeilijke consul-
taties gaat die meestal via een afspraak zijn vastgelegd.

Foyer participeert in het liaisonsysteem per computer (zie verder) dat ontwik-
keld werd door de Cel interculturele Bemiddeling van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit systeem biedt zowel perma-
nenties die worden verzekerd door de bemiddelaars per taalgroep die op vaste 
uren en dagen bereikbaar zijn, als gesprekken na afspraak. Het systeem werd 
oorspronkelijk ontwikkeld voor de ziekenhuizen, maar ook huisartsen kunnen 
er een beroep op doen. in Brussel bijvoorbeeld helpt het Huis voor gezondheid 
de de nederlandstalige artsen om zich met het systeem te connecteren. 

Contact:	Hamida	Chikhi,	Foyer	vzw,	hamida.chikhi@foyer.be en 02/410.75.81

 Interculturele bemiddeling via computer

Dit project ging van start in 2009 op initiatief van de Cel interculturele Bemid-
deling in de ziekenhuizen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Aanvankelijk namen 14 ziekenhuizen deel, in 
september 2013 waren er al meer dan vijftig. De hulp kan in 17 verschillende 
talen worden geboden. in een proefproject werd het systeem ook uitgebreid 
naar een aantal wijkgezondheidscentra in Brussel, Antwerpen, Charleroi en 
gent. 
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Wat is het principe? De arts maakt een afspraak met een interculturele bemiddelaar die in een ziekenhuis 
werkt of neemt contact tijdens de permanenties die per taal op vaste tijdstippen worden georganiseerd. Via 
een specifieke computermodule kan de arts praten met de bemiddelaar terwijl zijn patiënt aanwezig is, en 
kunnen de drie partijen via een internetconnectie met elkaar communiceren. Omwille van de vertrouwelijkheid 
van de gesprekken, wordt geen gebruik gemaakt van het bekende Skype maar van specifieke software (Movie 
4 in België, Cisco in nederland).

een informele evaluatie wijst erop dat het hulpmiddel door de arts relatief weinig gebruikt wordt. Redenen die 
door de artsen worden aangehaald voor dit ondergebruik zijn onder meer: het is de patiënten die de landstaal 
moet leren en men kan dus beter geen beroep doen op tolken; de technische manipulaties zijn lastig; het 
permanentiesysteem is niet soepel genoeg voor een huisartsenpraktijk. 

Contact:	Hans	Verrept:	Coördinatiecel	Interculturele	Bemiddeling.	Dienst	Psychosociale	Gezondheidszorg.	
Directoraat-generaal	Organisatie	Gezondheidszorgvoorzieningen.	FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	
Voedselketen en Leefmilieu. Tel +32 (0)2 524.86.07, mail hans.verrept@gezondheid.belgie.be

 zorgconsulenten (nederland)

Deze functie werd gecreëerd om artsen, en in het bijzonder huisartsen, te steunen. Het is een functie die het 
midden houdt tussen een interculturele bemiddelaar en een verpleegkundige. Het eerste doel is niet vertalen, 
maar wel de communicatie verbeteren tussen de arts en de patiënt van andere origine, door de tegenstrijdige 
percepties en verwachtingen van beide partijen te verminderen. 

Zorgconsulenten informeren de beide partijen. Patiënten krijgen informatie over gezondheid, opvoeding en 
gezondheidszorg in Nederland; de arts van zijn kant krijgt informatie en advies over de culturele context van 
specifieke bevolkingsgroepen. 

Ook voor de zorg kunnen de consulenten tussenkomen in de trialoog. Ze kunnen bijvoorbeeld op afspraak een 
consultatie of een huisbezoek bijwonen en een gesprek voeren met de huisarts en de patiënt. Op vraag van 
de arts kunnen ze uitzoeken wat de precieze vraag is van de patiënt en de patiënt begeleiden en steunen, ook 
bij de therapietrouw. 

De zorgconsulenten doen ook actief aan gezondheidspromotie bij mensen van andere origine (in buurthuizen 
en moskeeën bijvoorbeeld) en ze volgen groepen patiënten met een specifieke pathologie (diabetes bijvoor-
beeld) van nabij op. 

in een evaluatie geven de huisartsen aan dat dit systeem de kwaliteit van de zorg verbeterd heeft: preciezere 
diagnoses zijn mogelijk dankzij een betere kennis van de aard van de aandoening en van de culturele context 
van de patiënt. Diagnoses worden ook sneller gesteld, patiënten komen minder snel opnieuw op consultatie 
en ze leggen meer therapietrouw aan de dag. 

De zorgconsulenten bestaan sinds 1986 en werken in 15 Vetc steunpunten (Voorlichting in eigen taal en cul-
tuur), verspreid over heel nederland. Het is een initiatief van het nationaal instituut voor gezondheidsbevorde-
ring en Ziektepreventie (nigZ). De huisartsen moeten niet betalen voor de diensten van de zorgconsulenten.

http://www.zorgatlas.nl/preventie/organisatie-en-beleid/locaties-vetc-steunpunten/
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Tolk- en vertaaldiensten 

 SetIS

setis (service de Traduction et d’interprétariat en milieu social) is een tolkendienst die vertalers en tolken ter 
beschikking stelt -vooral voor de sociale sector- die ook kunnen optreden als bemiddelaar tussen de gezond-
heidsprofessional en de cliënt.

De dienst heeft een Waalse en een Brusselse afdeling met verschillende antennes in Luik, namen, Henegou-
wen en Luxemburg. De teams werken meestal in hun eigen regio maar indien er nood is aan een specifieke 
taalkennis kunnen ze ook ‘op verplaatsing’ werken.

De organisatie verzekert vertalingen op verschillende manieren. Ze sturen tolken ter plaatse of de tolken 
werken via de telefoon, er kan op afspraak worden getolkt of volgens de permanenties – voor elke taal zijn er 
vaste momenten in de week. Het betreft vooral Oost-europese talen en ook Arabisch en Turks. De dienst is 
op weekdagen overdag beschikbaar. Via één algemeen nummer kunnen de diensten van een specifieke tolk 
gereserveerd worden.

Op de Waalse en Brusselse sites staan tips over hoe u een telefonisch gesprek met hulp van een tolk kan 
voeren. De tolkdienst levert ook geschreven vertalingen.

http://www.setisw.be en http://www.setisbxl.be

 Ba-bel

Ba-Bel is een telefonische tolkdienst die gesteund wordt door de Vlaamse regering in het kader van een sociaal 
tolkennetwerk. Hierbij zijn een tiental tolken betrokken die hulp bieden aan mensen die een integratietraject 
volgen. 

De tolkendienst richt zich vooral tot de sociale sector, maar ook artsen, met name de artsen in wijkgezond-
heidscentra, kunnen er een beroep op doen. De tolken kunnen rechtstreeks gecontacteerd worden (voor vaak 
gebruikte talen zoals Arabisch, Turks, Berbers of Russisch) of na afspraak. Ba-Bel is alle weekdagen bereik-
baar op de kantooruren.

•	Het	systeem	van	interculturele	bemiddeling	is	behoorlijk	goed	ontwikkeld	in	België.
•	De	bemiddeling	via	internet	voor	huisartsen	kan	uitgebreid	worden	zonder	al	te	veel	financiële	hinderpalen.	

De verwachte regionalisatie van de gezondheidszorg zorgt momenteel voor een zeker immobilisme. 
•	Het	concept	‘patiëntenbegeleiding’	is	minder	sterk	aanwezig	in	België	dan	in	Nederland.
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Voor sommige gebruikers (inburgering, welzijn, werk en onderwijs) is het gebruik gratis (de overheid neemt de 
kosten op zich). Anderen betalen 45 € per uur. gebruikers moeten zich eerst inschrijven voor ze op de dienst 
een beroep kunnen doen. 

http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/

 ISm Interprétariat (Frankrijk)

De tolkendienst ‘inter service Migrants’ bestaat al sinds 1972. in het begin werkten ze alleen voor de publieke 
ziekenhuizen in Parijs, later werd dit uitgebreid naar de openbare ziekenhuizen in het hele land en inmiddels 
is het een sociale tolkendienst in de breedste zin van het woord (zowel medisch als sociaal). sinds 1989 heeft 
iMs ook een tolkendienst per telefoon die 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven bereikbaar is. 

Vandaag telt de structuur ongeveer 300 tolken (waarvan 12 via de telefoon werken) die kunnen tussenkomen 
in een dertigtal talen (in het totaal kan er gewerkt worden in negentig talen en dialecten, maar dan wel op 
afspraak). De tolken die in de zorgsector actief zijn (aanwezigheid op consultaties of via de telefoon) worden 
hiervoor speciaal opgeleid. Ze volgen vormingssessies over algemene of specifieke gezondheidsthema’s (bv. 
aids) die worden gegeven door artsen of psychologen. Bedoeling is dat ze de onderwerpen begrijpen en ze dus 
aan de patiënten en hun familie kunnen uitleggen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan psychologische 
aspecten (het meedelen van de diagnose, relatieproblemen, enz.). 

isM interprétariat is een niet gouvernementele organisatie die gecreëerd werd om de dialoog tussen migran-
ten en de overheidsdiensten te verbeteren. De dienst wordt gesteund door de overheid, meer bepaald de 
Direction générale de la santé, l'Agence nationale pour la Cohésion sociale et l'egalité des Chances, de Direc-
tion de l'Accueil, de l'intégration et de la Citoyenneté en de missie ‘egalité des Chances’ in Parijs.

http://www.ism-interpretariat.com/

 SIT (zwitserland)

in het kader van het nationaal strategisch programma ‘Migration et santé’ lanceerde Zwitserland in april 2011 
een service national d'interprétariat communautaire. Deze telefoondienst kan gratis gebruikt worden door 
gezondheidsdiensten, ziekenhuizen en de ambulante zorg. er is één centraal telefoonnummer voor de ver-
schillende regio’s. De dienst telt 250 tolken die in een twaalftal talen kunnen tolken. Het totale aanbod beslaat 
dertig talen, maar een aantal daarvan kunnen enkel na afspraak worden aangeboden.

Het systeem werkt alleen na voorafgaande inschrijving. 

http://0842-442-442.ch/home-fr.html
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 doctors Prirority Line (australië)

De Australische regering stelt via het Department of immigration and Citizenship een gratis dienst ter beschik-
king voor artsen (huisartsen en specialisten) met een privépraktijk. Het gaat om een telefonisch vertaal-
systeem dat hen moet helpen beter met hun patiënten te communiceren. Alle professionele zorgverstrekkers 
en instellingen die van deze dienst gebruik maken kunnen dit aangeven met een uniek, makkelijk herkenbaar 
logo.

De dienst is beperkt tot patiënten die een Medicare verzekering hebben en die dus legaal in het land verblijven. 

http://www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/

•	België	beschikt	niet	over	een	specifiek	systeem	–	gratis	of	betalend	–	dat	tolkdiensten	levert	aan	alle	
artsen.

•	Er	is	in	België	ook	geen	specifieke	opleiding	voor	mensen	die	als	tolk	in	de	gezondheidszorg	werken.	 
In	Frankrijk	is	dat	wel	het	geval.	

•	Sociale	tolkdiensten	zijn	niet	goed	gekend	door	artsen	en	zijn	vaak	vooral	gericht	op	actoren	in	het	
verenigingsleven. 

•	De	werkuren	van	de	diensten	zijn	weinig	compatibel	met	die	van	huisartsenconsultaties.	
•	Vermits	er	al	heel	wat	diensten	bestaan,	is	het	wellicht	mogelijk	een	aantal	aanpassingen	specifiek	voor	

huisartsen door te voeren; de ervaringen van de huidige gebruikers kunnen hierbij zeker nuttig zijn.
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Vertaaltools 

 universal doctor Speaker Professional (Spanje)

Deze betalende informaticatool voor het medisch korps (er is een versie voor de private artsenpraktijk en één 
voor ziekenhuizen) levert vertalingen in 12 talen (engels, Frans, spaans, Duits, Russisch, Roemeens, Portu-
gees, Catalaans, Chinees, Japans en Arabisch) van een duizendtal courante vragen en geeft uitleg bij veel 
voorkomende situaties tijdens consultaties. Het systeem maakt een dialoog mogelijk dankzij een toegangs-
toets voor artsen en een andere toets voor de patiënt. een aantal pictogrammen verwijst naar verschillende 
scenario’s in geval van noodsituaties. De software bevat ook modules die de historiek van de patiënt en de 
voorschriften helpen op te stellen. 

een deel van de vertalingen is vergezeld van een audioversie voor patiënten. Daarnaast werden ook versies 
voor smartphones en tablet ontwikkeld. 

Contact: http://www.universaldoctor.com/sect/en_GB/9001/Home.html

 Traducmed (Frankrijk)
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Deze gratis website werd bedacht door een Franse huisarts die ook op spoeddiensten werkt. De site helpt 
zorgverstrekkers om een noodsituatie of de algemene gezondheidstoestand van een patiënt te evalueren 
wanneer er geen tolk aanwezig is. De site biedt audiovertalingen vanuit het Frans aan van een medisch vraag-
gesprek en van uitleg over een medische behandeling. De site is er niet alleen voor dringende situaties, hij 
geeft de artsen ook een idee van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt en zorgt ervoor dat de 
arts aan elke patiënt een behandeling kan voorstellen. Daarnaast levert de site ook vragen op maat van de 
huisartsenconsultatie en startvragen voor een aantal specialismen (pediatrie, cardiologie, dermatologie, enz.). 

Het volstaat om op een vraag te klikken om audiovertaling te bekomen. De site is bestemd voor artsen en 
sociaal werkers. De opnames worden geleverd door vrijwillige vertalers in hun moedertaal. Het systeem 
vertaalt naar veertien talen (Duits, Arabisch, Chinees, engels, kroatisch, spaans, georgisch, italiaans, Pools, 
Portugees, Roemeens, Russisch, servisch en Tsjechisch). 

http://www.traducmed.fr/

 emergency multilingual Phrasebook (groot-Brittannië) 

in groot-Brittannië bieden het Rode kruis en het Ministerie van Volksgezondheid online een downloadbare 
PDF-gids aan in 36 talen met een lijst van basisvragen en een tabel die toelaat de taal van de patiënt terug 
te vinden. De gids is bestemd voor spoeddiensten en voor eerste contacten in de eerstelijnsgezondheidszorg. 
Het gaat alleen om geschreven vertalingen wat betekent dat de patiënt in zijn moedertaal moet kunnen lezen.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/en/
Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

•	Er	bestaat	in	België	geen	vertalingsinstrument	dat	algemeen	en	online	beschikbaar	is	voor	artsen;	 
nochtans zou zo’n instrument hen kunnen helpen bij de hulp aan patiënten van een andere origine, zowel  
in noodsituaties als bij een eerste contact. 

•	Artsen	moeten	op	de	hoogte	gebracht	worden	van	het	bestaan	van	gratis	middelen,	zoals	bijvoorbeeld	in	
Frankrijk.	

•	De	overheid	zou	kunnen	beslissen	om	een	online	hulpinstrument	aan	te	bieden	aan	mensen	die	in	de	
gezondheidszorg werken. 
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Andere hulpmiddelen voor communicatie 

	 Taal	identificatietabel	

Deze kaart of poster is bedoeld om de taal van de patiënt te identificeren (sommige posters bevatten tot zestig 
talen en verschillende idiomen). Ze worden verspreid in landen waar de communicatiehulpsystemen gebruike-
lijk zijn zoals Australië en de Verenigde staten. in België is er een online versie op de seTis site. 

http://www.setisw.be/pages/6_1-Offre-des-langues.html

 Ward communication Tool (australië)

Deze kaart wordt verspreid in gezondheidszorginstellingen in Australië (in ziekenhuizen en wijkgezondheids-
centra). Ze is niet bedoeld om een tolk te vervangen, maar vormt een basisinstrument dat een minimale com-
municatie tussen zorgverstrekker en patiënt mogelijk maakt. De kaart biedt voor een dertigtal talen iconen 
met fonetische voorstelling van het woord in een bepaalde taal. De zorgverstrekker kan op het icoon klikken 
om te bepalen waarover hij wilt praten (familie, injecties, koud of warm, ja of nee, enz.) en de patiënt kan 
hetzelfde doen om te antwoorden. 

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/support_tools/WCT.pdf
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 Hoe kan ik u helpen?

Een graficus realiseerde dit instrument op vraag van het Intercultureel Netwerk Gent, het lokaal integratiecen-
trum. Het werd uitgevoerd door Modem, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanpassing van communicatie-
tools voor personen met een handicap. Aan de hand van beelden of foto’s worden dagdagelijkse situaties van 
de patiënt voorgesteld (verzorging, voeding, administratie, enz.). Het hulpmiddel gaat uit van de specifieke 
communicatienoden van de nederlandstalige thuiszorgdiensten. 

Contact:	Intercultureel	Netwerk	Gent,	firdevis.kaya@ingent.be	en	09/224.17.18

 Picture communication Tool (groot-Brittannië) 

De affiches van het netwerk van publieke ziekenhuizen in Essex (Groot-Brittannië) detailleren alle situaties 
waarmee een professionele zorgverstrekker in contact kan komen: de verzorging, de voeding, de persoonlijke 
hygiëne, de preventie van thuisongevallen, enz. Daarnaast zijn er ook beelden die het mogelijk maken om 
met de patiënt te communiceren over zorgverstrekkers naar wie hij doorverwezen wordt, of over andere hulp 
waarop hij een beroep kan doen. De affiches kunnen gratis gedownload worden. Omdat ze geen tekst bevat-
ten, zijn ze voor iedereen bruikbaar, ongeacht de moedertaal. 

http://www.picturecommunicationtool.com/download.shtml
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 Language shop (groot-Brittannië) 

Deze site werd ontwikkeld door een wijkgezondheidscentrum in Londen. Ze levert vertalingen in pdf-formaat 
van een aantal standaarddocumenten in een dertigtal talen: herinneringen voor afspraken, advies van de 
thuiszorg, afsprakenplanning voor diabetespatiënten, enz. 

http://www.languageshop.org/translatedinformation.asp

•	Er	zijn	in	België	geen	communicatie-instrumenten	(identificatie	van	de	taal	of	beelden)	specifiek	voor	
huisartsen. 

•	De	zorgverstrekkers,	publieke	diensten	en	verenigingen	die	met	gezondheidszorg	bezig	zijn	bieden	ook	
geen documenten of instrumenten aan die de communicatie met anderstalige patiënten over bepaalde 
zorgaspecten (afspraken maken, doorverwijzingen, enz.) ondersteunen.

•	De	verspreiding	van	eenvoudige	communicatie-instrumenten	zou	zeker	ook	nuttig	zijn	voor	huisartsen	die	
slechts heel af en toe met anderstalige patiënten te maken krijgen (bijvoorbeeld in landelijke gebieden).
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Commentaar

Het inschakelen van officiële bemiddelaars om de dialoog tussen zorgverstrekkers en patiënten te vergemak-
kelijken is minder goed georganiseerd in de huisartsengeneeskunde dan in de ziekenhuizen. 

Wijkgezondheidscentra in zones met een grote migrantenpopulatie doen vaak een beroep op culturele bemid-
delaars die er een permanentie organiseren van een aantal halve dagen per week in de meest gebruikte talen 
van de patiënten (Turks, Arabisch, Pools, enz.). De centra maken ook gebruik van bemiddeling via de compu-
ter en telefoon en van de multiculturele competenties van hun paramedische collega’s die soms dienst doen 
als tolk bij consultaties. 

De grootste moeilijkheid bij het inschakelen van bemiddelaars en of tolken is de planning: een arts die hulp 
nodig heeft bij een gesprek moet die consultatie plannen tijdens de werkuren van de tolken of hij moet een 
afspraak maken om iemand te laten tolken per telefoon. De urgente tussenkomst van een tolk via telefoon is 
soms mogelijk, maar dat is moeilijk voor artsen omdat ze niet op voorhand weten welke patiënten op consul-
tatie komen. Verder heeft de dokter ook spreekuren die buiten de uren van de tolken vallen die vooral werken 
tijdens kantooruren. 

Voor artsen die solo werken of in een groepspraktijk (maar niet in een wijkgezondheidscentrum) is de situatie 
anders. Ze beschikken meestal niet over personeel dat kan helpen door te tolken en ze doen niet vaak een 
beroep op vertaaldiensten; ofwel omdat ze niet op de hoogte zijn van het bestaan van die diensten, ofwel 
omdat ze zelf moeten instaan voor de bijkomende kosten die ze doorrekenen aan de patiënt, ofwel omdat het 
moeilijk te organiseren is. Deze artsen schakelen wel eens een informele tolk in. Dat is comfortabel, maar het 
kan ook problemen opleveren (zie verder). 

Analyse van de verschillende hulpmiddelen

Uit een literatuurstudie over de verschillende vormen van bemiddeling en vertaling, kunnen een aantal con-
clusies worden getrokken.

• Het inschakelen van informele tolken is de vaakst gebruikte oplossing bij huisartsen. Het kan om collega’s 
gaan, maar ook om kennissen en vooral familieleden.

• De hulp van familieleden kan positief zijn, maar mogelijk ook een bron van vergissingen. Een Zweedse stu-
die 15 wijst op een aantal beperkingen. Volgens de auteurs heeft de hulp van familie wel degelijk een aantal 
voordelen: ze kennen de patiënt en kunnen bijkomende informatie geven die de consultatie vergemakkelijkt 
en ze helpen de arts bij het uitbouwen van een relatie met de hele familie. Daarnaast kunnen ze ook een 
rol spelen bij het formuleren van de bedenkingen van de patiënt wanneer die niet zeker is van de correcte 
vertaling. Maar de familie kan de arts ook ongewild op het verkeerde been zetten door incorrecte interpre-
taties van het medisch verleden van de patiënt of van de klachten, of door een interpretatie te geven die 
verder gaat dan de feiten, omdat ze er zelf belang bij hebben. Het inschakelen van de kinderen als tolk is 
om evidente redenen geen ‘goede praktijk’. 

 15	 Consultations	between	Immigrant	Patients,	Their	Interpreters,	and	Their	General	Practitioners:	Are	They	Real	Meetings	or	Just	
Encounters?	A	Qualitative	Study	in	Primary	Health	Care	(2012)
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> Bemiddelaars en tolken 

• De hierboven vermelde studie wijst op de noodzaak om een beroep te doen op professionals die opgeleid 
zijn voor de trialoog arts-bemiddelaar-patiënt. na de bevraging van 29 personen (10 patiënten, 9 tolken, 10 
huisartsen) over hun perceptie van de consultatie, blijkt dat er sprake was van frustraties en onzekerheid, 
zowel bij artsen als bij patiënten en dit vooral wanneer ze twijfelen aan de kwaliteit van de tussenkomst van 
een bemiddelaar. 

• De relatie tussen de arts-vertaler-patiënt moet duidelijk afgebakend worden voor elke betrokkene. De arts 
moet duidelijk maken wat hij verwacht van wie. Patiënten geven misschien de voorkeur aan een tolk die 
meer doet dan alleen vertalen, maar daar hebben tolken soms problemen mee omdat dit ingaat tegen hun 
beroep. Anderzijds is de patiënt niet altijd correct geïnformeerd over de rol van de tolk en maakt hij zich 
misschien zorgen over een eventuele vertrouwensbreuk of zelfs een incorrecte vertaling.

• Het is hoogst belangrijk dat de patiënten de bemiddelaars vertrouwen. Bias moet vermeden worden omdat 
die nefast kan zijn voor de relatie: verschillen op het vlak van geslacht, afkomst of nationaliteit (bij perso-
nen die dezelfde taal spreken maar uit verschillende landen komen). 

• De professional heeft een belangrijke rol in deze trialoog en hij moet dan ook de nodige opleiding krijgen: 
hij moet van meet af aan kunnen zeggen wat hij samen met de patiënt zal doen en hij moet korte zinnen 
gebruiken om de boodschap duidelijk te maken. Daarbij kan hij ook een beroep doen op pictogrammen of 
documenten. Artsen geven soms de voorkeur aan culturele bemiddelaars in plaats van tolken, omwille van 
de ‘contextuele’ omkadering van de patiënt.

> Tussenkomst op afstand 

• Een interventie via telefoon is interessant wanneer er geen andere mogelijke oplossingen zijn (buiten de 
kantooruren, urgente situaties, onmogelijkheid om een ‘fysieke’ afspraak te maken, enz.). De bemiddelaars 
moeten ook een opleiding krijgen om de juiste vragen te kunnen formuleren. Het nadeel van een fysieke 
afwezigheid is het gebrek aan contact, onder meer visueel, waardoor telefonische hulp niet doeltreffend 
is in bepaalde delicate situaties (problemen met de mentale gezondheid, echtelijk geweld, kindermisbruik, 
enz.). 

• Tussenkomsten op afstand bieden een aantal voordelen: het mogelijk gebruik van verschillende talen door 
een groepering van competenties in het team, minder kosten (financieel en tijd), geen verplaatsing en de 
potentiële snelheid van de interventie. 

in het netwerk van het grand Hôpital van Charleroi werd door Rachida Moustamer van de dienst interculturele 
bemiddeling een evaluatie gemaakt van culturele bemiddeling via computer. Het onderzoek werd voorgesteld 
op de studiedag ‘interculturele bemiddeling, het internet en andere ontwikkelingen’ georganiseerd door de 
FOD Volksgezondheid in oktober 2011 (beschikbaar op http://gezondheid.belgie.be/eportal/Myhealth/Patien-
trightsandInterculturalm/Interculturalmediation/Workshop07.10.2011/19072632?ie2Term=m%C3%A9diation
&ie2section=83&fodnlang=fr#.Ud5dFzupXGM).

De resultaten wijzen op een hoge tevredenheidsgraad bij patiënten en artsen.

• Patiënten: 97% vond dat de informatie goed te begrijpen was, 92% was van mening dat de informatie cor-
rect verstrekt werd en 95% zou het systeem aanbevelen, ook al zegt slechts 17% dat ze geen problemen 
had met de technologie. 

• Artsen: 92% vond dat de informatie goed te begrijpen was, en de wachttijd correct. 97% was tevreden over 
het verloop van het onderhoud en zou het systeem aanbevelen. 
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De patiënten werden ook bevraagd over hun voorkeur voor de verschillende vormen van bemiddeling/verta-
ling: op de eerste plaats staat de fysieke aanwezigheid van een bemiddelaar, op de tweede plaats de tussen-
komst via het internet en op de derde plaats de tussenkomst per telefoon. 

Wat een ruimer gebruik van de tussenkomst via het internet in de weg staat? Het feit dat het een nieuw sys-
teem is, dat je het programma moet installeren om het systeem te kunnen gebruiken en dat de tussenkomst 
meestal beperkt wordt tot een kwartier en er dus niet genoeg tijd is voor een volledige consultatie. 

> Hulpmiddelen bij vertaling 

Vertaalhulpmiddelen (software, woordenboeken, beelden) worden gezien als noodoplossingen bij een patiënt 
met wie de communicatie onmogelijk is en wanneer er geen andere oplossingen voorhanden zijn (tolken, 
familieleden, personeel). Om doeltreffend te zijn moet de tool gebaseerd zijn op een gesloten vraagsysteem 
(vragen waarop men moet antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’) maar er moet ook ruimte zijn voor het uitdiepen van 
de antwoorden (Heeft de persoon gebraakt? Was er bloed bij? enz.). 

> Factoren voor succes/mislukking

De studie toont aan dat het niet volstaat dat de overheid tolken ter beschikking stelt van artsen opdat die daar 
ook daadwerkelijk gebruik van maken. in Australië ontwikkelde de overheid een wereldwijd telefoonsysteem 
waarbij artsen snel (binnen de drie minuten) en gratis (via een online site) toegang hebben tot een vertaler. 
Anderzijds beveelt de Royal Australian College of General Practitioners officieel aan om gebruik te maken van 
die tolken. Maar een enquête uitgevoerd in 2006 toont aan dat twee derde van de huisartsen zegt nooit een 
beroep doet op de dienst, ofwel omdat ze de voorkeur geven aan familieleden of vrienden van de patiënt, ofwel 
omdat ze slechte ervaringen hadden met het gebruik van een ‘trialoog’. 

De financiering is een ander belangrijk aspect dat het succes van de hulpverlening kan maken of breken. De 
siT (service national d’interprétariat téléphonique) die in 2011 opgericht werd in Zwitserland, kende een moei-
zame start omdat de dienst duur was (2,45 euro per minuut). Onder meer huisartsen deden er niet vaak een 
beroep op omdat ze de dienst niet kunnen doorrekenen aan de ziekteverzekering. De financiering verschilt 
bovendien van kanton tot kanton: sommige betalen zelf de dienst in het kader van een bewuste politiek van 
volksgezondheid, uitgaand van het principe dat de interventie van een tolk het aantal fouten reduceert, de 
duur van de consultatie en ook het aantal overbodige onderzoeken. Bovendien vergroot de hulp van een tolk 
de therapietrouw. 

• In België wordt het inschakelen van bemiddelaars of tolken meestal gefinancierd door het Riziv dat instaat 
voor de zorg aan kwetsbare patiënten. Vandaag is er één dienst (Ba-bel) die gratis hulp biedt aan huisart-
sen, zelfs in privépraktijken, maar er is niet genoeg geld om deze dienst naar alle huisartsen in het land uit 
te breiden. 

• In Vlaanderen kunnen budgetten van de regionale of plaatselijke overheid tussenkomen in het kader van 
de integratie van mensen van andere origine, maar dat geld is er voor alle sociale diensten samen, dus de 
middelen zijn beperkt. 

• Huisartsen in privépraktijken voldoen niet aan de voorwaarden (actief zijn in de publieke of niet-commerci-
ele sector) en gezondheidscentra, die vaak minder personeel hebben, kampen vaak ook met moeilijkheden 
om de extra kosten te kunnen betalen. 

• Diensten van bemiddelaars/tolken zijn meestal voorbehouden aan wijkgezondheidscentra en groepsprak-
tijken, en niet gericht op private huisartspraktijken. 
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De kosten van vertalingen variëren in België van regio tot regio. Ba-Bel factureert voor een interventie van 
een half uur ter plaatse 45€ met een forfait voor het eerste kwartier, en daarna per vijf minuten. De kosten 
van een interventie via de telefoon bedraagt 0,14€ per minuut. setis rekent voor een tussenkomst ter plaatse 
9€ per uur aan (elk begonnen uur telt als een uur) en de prijs van een telefonische interventie is 6€ voor het 
eerste kwartier, 9€ voor de volgende kwartieren. Foyer vzw factureert 12,40€ voor het eerste uur interventie 
en 3€ per bijkomend uur.

Opleidingen 

in dit hoofdstuk wordt nagegaan welke mogelijkheden er bestaan voor artsen in België en in het buitenland om 
een bredere vorming te krijgen in de interculturele dimensies van de zorg voor hun patiënten, en om efficiënt 
te leren werken met interculturele bemiddelaars, tol- en vertaaldiensten. Het gaat zowel om vormingen die 
tijdens de universitaire opleiding worden geven, als in het kader van bijscholingen.

Universitaire opleidingen 

 ‘cultuur en gezondheid’

Aan de Universiteit Antwerpen wordt een cursus gegeven over het verband tussen cultuur en gezondheid. De 
cursus maakt deel uit van de verplichte vakken voor alle toekomstige specialisten (ook huisartsen dus) in het 
eerste doctoraatsjaar. Vroeger werd die cursus gegeven in de vorm van niet verplichte seminaries. 

De cursus richt zich op het belang van cultuur in het leven van mensen, naast dimensies zoals het geslacht, 
het milieu, de opvoeding, enz. De cursus heeft voorlopig een duur van 12 uur. 

er worden ook inspanningen geleverd voor een coördinator ‘interculturele sensitiviteit’ die deze notie ook 
introduceert in andere lessen. Zo zou men pogen om in elke praktijkles in één geval op de tien een beroep te 
doen op een patiënt van andere origine. 

Het eerste deel van de cursus betreft de manier waarop de theorie verbonden is met het verwerven van cultu-
rele competenties rond een aantal vragen: wat is de impact van cultuur? Wat is de invloed van cultuur op het 
kunnen? in welke mate kunnen we onszelf aanpassen aan patiënten die anders zijn dan wij? enz. 

in het tweede semester komen praktische toepassingen aan bod (drie uur, verplicht) waarbij studenten in groep-
jes van tien eerst onderling discussiëren over de mogelijke impact van culturele dimensies en hun patiënten 
alvorens ze hun communicatiecompetenties kunnen toepassen. Dat gebeurt aan de hand van een onderzoek 
van twee patiënten -vrijwilligers die eerst gebriefd worden over hun pathologie. elk onderzoek neemt een half 
uur in beslag en eindigt met een feedbackvergadering waar de zogenaamde patiënten ook aan deelnemen en 
vertellen wat hun indruk was van de gebruikte methoden en het algemeen verloop van de consultatie. 

Aan het einde van de cursus krijgen de artsen een halve dag les over interculturele communicatie aan de hand 
van thema’s zoals traditionele geneeskunde, de dialoog met patiënten van een andere afkomst, het beheer 
van mogelijke conflicten en de zorg voor mensen zonder papieren. 
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Tenslotte, en in het kader van stages op het terrein, bezoeken de studenten een wijkgezondheidscentrum en 
kijken ze naar een reportage van Canvas (VRT) over de behandeling van een koerdische patiënt bij een huis-
arts waarbij ook een tolk en familie aanwezig is. 

Contact: kristin.hendrickx@ua.ac.be en 03/265.29.35

Bijscholing

 ‘Interculturele communicatie’ 

Deze opleiding voor werknemers in wijkgezondheidscentra (professionals in de gezondheidszorg of in de 
sociale sector) wordt georganiseerd door de service Promotion santé - Qualité de la Fédération des Maisons 
Médicales in samenwerking met het Centre bruxellois d’Action interculturelle (CBAi).

De vorming start met een theoretisch deel van drie dagen om de nodige competenties te verwerven voor 
interculturele communicatie. Daartoe moeten de deelnemers de impact van cultuur op de mensen en de 
maatschappij evalueren alsook de cognitieve en emotionele implicaties. Ze leren ook om andere referenties 
te gebruiken voor patiënten die een ander referentiekader hebben. Het werk dient ook om de professionals 
in de zorg bewust te maken van hun eigen waarden die hun oordeel mogelijk beïnvloeden bij interculturele 
ontmoetingen. 

De twee andere dagen gaat de aandacht naar de studie van echte ‘gevallen’ uit de praktijk. De cursisten ont-
dekken er welke middelen en welke methoden voor interculturele communicatie ze kunnen toepassen in hun 
praktijk. Discussies dienen om goede praktijken kenbaar te maken en die te versterken met een theoretische 
inbreng. 

Contact: Marianne	Prévost,	Fédération	des	maisons	médicales,	marianne.prevost@fmm.be en 02/514.40.14 

 ‘als je niet begrijpt wat ik bedoel’ (nederland)

Dit duo ‘boek+dvd’ stelt de opleiding voor die sinds 2012 aan nederlandse huisartsen gegeven wordt om te 
leren hoe ze kunnen samenwerken met tolken. De opleiding werd ontwikkeld om artsen te sensibiliseren 
voor het inschakelen van professionele tussenpersonen omdat de nederlandse huisartsen tot dan vooral een 
beroep deden op informele vertaalhulp (familie, vrienden), ook al waren er toen al vertaaldiensten. 

•	De	communicatie	met	patiënten	met	een	andere	taal,	religie,	geslacht,	sociaal	milieu	en	afkomst	komt	
regelmatig	ter	sprake	in	de	module	communicatie	in	de	algemene	geneeskunde	in	de	Belgische	faculteiten	
geneeskunde, maar een formele interculturele of transculturele opleiding is nog een zeldzaamheid.

•	Een	academische	samenwerking	zou	het	mogelijk	maken	om	één	uniform	aanbod	te	creëren	en	om	samen	
te overleggen over de nodige middelen. 
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Dit hulpmiddel werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit van Utrecht waar een kenniscentrum 
voor Interculturele zorg huist, meer bepaald Mikado. De opleiding is heel concreet (animatiefilms met situaties 
uit de praktijk) en laat alle standpunten aan bod komen. Online te bestellen voor 35€. 

http://www.mikadonet.nl/publicatiedetail.php?id=112

 ‘masterclass Huisarts in achterstandswijk: Tobzorg of Topzorg’ (nederland)

Dit geheel van vier modules van 4,5 uur (een sessie per keer en per maand) wordt aangeboden door Pharos, 
het kennis- en adviescentrum voor vraagstukken over de kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg voor 
migranten en vluchtelingen en richt zich tot huisartsen die in achterstandswijken werken (zowel privé als 
groepspraktijken) en betreft de opvang van patiënten met een onvoldoende taalkennis, dus zowel nederlan-
ders als patiënten van andere origine.

De vorming behandelt de verschillen inzake gezondheid en de manier waarop de communicatie kan verbeterd 
worden om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren. De docenten zijn experts uit verschillende domeinen en de 
cursus bevat ook situaties met patiënten/acteurs. De Masterclass wordt per deel geaccrediteerd met 20 punten.

Contact: e.bakker@nhg.org

 ‘Interuniversitaire werkgroep diversiteit & gezondheid’

Dit groepswerk werd gemaakt door professoren en docenten in de algemene geneeskunde en de psycholo-
gie van verschillende Vlaamse universiteiten psychologie: Ann Roex (kU Leuven), Louis Ferrant (UAntwer-
pen), kristin Hendrickx (UAntwerpen), stéphanie De Maesschalck (Ugent), Johan Daanen (UHasselt), Mouloud 
Kalaai (ZOL), Rita Vanobbergen, Abdellatif Riffi (VUB), Bettina Leysen (CIMIC), Naziha Maher, Hans Neefs en 
Ward Rommel (VLk).

De groep werd samengesteld in 2010 op vraag van de Vlaamse Liga tegen kanker. Vandaag richt de trimes-
triële vorming zich vooral op artsen in ziekenhuizen en verzorgend personeel in de oncologie, maar de groep 
wil haar activiteiten graag uitbreiden naar interventies voor alle artsen. 

Contact:	Naziha	Maher,	Vlaamse	Liga	tegen	Kanker,	02/227.69.59	en	0485/56.24.47

 ‘La rencontre interethnique en médecine familiale: vers une intervention différenciée’ (canada)

La Clinique de Médecine familiale de l'Hôpital du sacré-Cœur in Montréal is verantwoordelijk voor de oplei-
dingsstages van toekomstige huisartsen van de Université de Montréal. Ze organiseert ateliers om studenten 
te helpen om beter om te gaan met culturele verschillen, om moeilijkheden te overstijgen en ook om weder-
zijds wantrouwen te vermijden. De ateliers spitsen zich toe op de praktijk van de interetnische ontmoeting. 
na een sensibilisatie voor het bestaan van culturele verschillen, wil de opleiding het gebruik aanmoedigen 
van communicatietools om het medisch vraaggesprek en de diagnostiek te verbeteren. De studenten krijgen 
scripts met vraaggesprekken en geheugensteuntjes.

Contact: mdupuygodin@videotron.ca
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 ‘cultuursensitieve zorg’

Dit netwerk is momenteel actief in Antwerpen, Brussel en gent en heeft als doel zorgverstrekkers te sensibi-
liseren voor de specificiteit van de zorg voor patiënten van andere origine, en om hun kennis hierover te ver-
ruimen. Hoewel men zich vooral tot gezondheidsprofessionelen richt, wordt ook samengewerkt met mensen 
die bijvoorbeeld integratietrajecten begeleiden.

De oprichters willen met het netwerk een steunpunt bieden dat informatie aanreikt, een platform vormen dat 
de samenwerking tussen alle betrokkenen stimuleert en praktische hulp bieden (begeleiding en vorming) aan 
organisaties die daarom vragen.

http://www.pigmentzorg.be

 ‘approche interculturelle de la santé’

Deze workshop van een halve dag wordt georganiseerd aan de Universités Catholiques de Louvain (UCL) in het 
kader van het behalen van een getuigschrift ‘santé mentale en contexte social, multiculturalité et précarité’ en 
gegeven door een antropoloog. Hij gaat vooral na welke de verschillen zijn tussen de westerse geneeskunde, 
die vooral therapieën en geneesmiddelen aanreikt, en de traditionele geneeswijzen anderzijds. De vorming is 
onder andere gebaseerd op gesprekken met Afrikaanse en Musulmaanse ‘genezers’.

Contact:	Pascale	Jamoulle,	pascale.jamoulle@uclouvain.be 

 ‘Interaction et Qualité’ (zwitserland)

Dit hulpmiddel werd ontwikkeld in Zwitserland door het Office Fédéral de la Santé in het kader van het pro-
gramma ‘Migration & santé. 2014-2017’. De e-learning module (in het Frans, Duits en italiaans) dient om de 
transculturele competenties te verbeteren van personeel in de gezondheidszorg. De tool moet helpen om 
onbegrip te overstijgen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12522/12524/index.html?lang=fr

 ‘Kleurrijke zorgpaden’

Deze educatieve dvd werd gemaakt door het Vlaams Universitair Medisch Centrum, een van de zes univer-
sitaire centra die de Faculteiten geneeskunde en de ziekenhuizen verbinden. gezien de toename van het 
aantal contacten tussen verzorgers of toekomstige artsen en patiënten met een andere culturele of religieuze 
achtergrond stelt het centrum een dvd-serie ter beschikking met heel concrete zorgtrajecten van patiënten 
met een andere afkomst in functie van bepaalde ziekten zoals diabetes, beroerte, dementie en borstkanker. 

Het gaat niet om adequate woorden en daden alleen, maar ook om het duidelijk te maken van eventuele 
verschillen op het vlak van symptomen en klachten en de verschillende perceptie van de rol van de arts. 

http://www.vumc.nl/afdelingen/PGV/productengv/3860992/
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Communicatietechnieken 

 ‘Het culturele interview’ (nederland)

Deze exploratietechniek van de vraag van de patiënt is gebaseerd op de Cultural Formulation of Diagnosis van 
de DSM-IV, een model voor psychiatrische classificatie dat toegepast wordt om de diagnostiek van niet-wes-
terse patiënten te verbeteren. Vereenvoudigde en aangepaste versies voor de algemene geneeskunde werden 
uitgegeven in heel wat landen, waaronder nederland. De nederlandse versie werd op punt gesteld door cul-
tureel antropoloog simon groen en in de praktijk omgezet door een groep van huisartsen. De methode blijkt 
doeltreffend te zijn bij patiënten met een hoge zorgconsumptie. Ze wordt vandaag erkend op nationaal niveau 
en werd in 2008 uitgeroepen tot ‘goede praktijk’.

‘Het	culturele	interview,	toepasbaar	in	de	huisartsenpraktijk’,	H.	Rohlof	en	S.	Groen.	Bijblijven,	2009.

 ‘drieStappenmethode (dSm)’ (nederland)

David Pinto is professor in de interculturele Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn ‘Drie-
stappenMethode’ maakt duidelijk hoe om te gaan met sociale, religieuze, culturele en individuele verschillen, 
met behoud van ieders eigenheid. Ze is gebaseerd op het dubbel perspectief in twee stappen: eerst de eigen 
waarden kennen en dan de waarden leren kennen van de gesprekspartner. Wanneer beiden te ver van elkaar 
verwijderd zijn, moet er een compromis gevonden worden. De derde fase is een onderhandelingsstap waarbij 
het belangrijk is dat de professionele zorgverstrekker zijn grenzen afbakent en dat om frustraties, onbegrip en 
zelfs onverdraagzaamheid te vermijden. 

http://www.davidpinto.nl/index.php

•	Het	vormingsaanbod	voor	de	interculturele	of	transculturele	aanpak	in	de	zorg	is	in	België	heel	beperkt.	
•	Het	betreft	vooral	initiatieven	van	wijkgezondheidscentra	of	het	verenigingsleven.	
•	De	medewerking	van	wetenschappelijke,	geneeskundige	verenigingen	zou	zeker	helpen	om	artsen	te	

sensibiliseren, zoals dat ook in Nederland het geval is. 

•	In	België	wordt	niet	echt	een	beroep	gedaan	op	communicatietechnieken,	met	uitzondering	van	een	aantal	
individuele initiatieven. 

•	Communicatietechnieken	zijn	een	middel	om	artsen	snel	en	concreet	op	te	leiden	voor	de	begeleiding	van	
patiënten met een ander referentiekader en om ze te helpen bij hun dagelijks werk. 
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Commentaar

De literatuur over de verbetering van de communicatie tussen artsen en patiënten met een andere afkomst 
wijst vaak op de noodzaak van de complementariteit van twee benaderingen: 

• het inzetten van tolken/vertalers die tussenkomen op vlak van taal en de culturele context van de patiënt 
scherper stellen; 

• de ontwikkeling van culturele competenties bij professionals in de zorg, waaronder artsen. Deze opleidingen 
moeten idealiter aanvangen bij het begin van de academische opleiding van artsen en liefst begeleid wor-
den door concrete stages.

Vandaag is er alleen aan de Universiteit Antwerpen een formele opleiding in de interculturele/multiculturele 
zorg. Het thema komt wel aan bod in de meeste universiteiten, maar dan in cursussen Algemene Communi-
catie met patiënten (aan de UCL bijvoorbeeld met ‘sésame, enjeux sociaux et éthiques de la santé et de la 
médecine’).

in de Verenigde staten is het in sommige staten, zoals bijvoorbeeld new Jersey, sinds 2005 verplicht om een 
cursus ‘Culturele competenties’ te volgen om het diploma van arts te kunnen behalen. De faculteiten genees-
kunde worden ook geacht om cursussen Culturele competenties te organiseren voor reeds gediplomeerde 
artsen. 

Wat de bijscholing betreft, wordt de accreditatie -die veronderstelt dat men elk jaar voldoende bijscholing 
volgt om de loopbaan niet in gevaar te brengen- in sommige landen gelinkt aan de vorming in de interculturele 
zorg. in nederland bijvoorbeeld wordt een van de bijscholingssessies in het kader van het Programma voor 
individuele nascholing van het nederlands Huisartsen genootschap gewijd aan de gezondheid van migranten: 
‘etnische en culturele diversiteit in de huisartsenpraktijk’. Dat is ook het geval in de Verenigde staten waar 
artsen en verpleegkundigen die lessen volgen over ‘culturele competenties in de gezondheidszorg’ extra pun-
ten krijgen voor Continuing Medical education.

De impact van de opleidingen werd geëvalueerd in verschillende studies. De auteurs van ‘Onbekend maakt 
Onbemind. Huisartsenzorg voor migranten. knelpunten & mogelijke oplossingen’ stellen interventies voor die 
consistent zijn met ‘het cultureel competent zorgsysteem’ door zowel in te grijpen op de dagelijkse praktijk, 
als op de competenties van artsen en patiënten. in de eerste plaats worden er aanbevelingen gegeven over de 
praktijk, daarna volgt een evaluatie van de persoonlijke praktijk van de arts en tenslotte volgen de patiënten 
met een andere afkomst en de huisartsen een opleiding om hun respectievelijke competenties te verbeteren. 
Dat laatste aspect is onder meer belangrijk voor huisartsen die menen dat ‘beide kanten een inspanning moe-
ten doen’. Het resultaat vertaalt zich in een verbetering van de kwaliteit van de zorg en van de therapietrouw 
dankzij een betere communicatie, maar ook dankzij het wederzijds vertrouwen. 
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referentiesites 

Websites zijn een eenvoudige manier om een ruime verspreiding te geven aan informatie over de specifieke 
aspecten van de zorg voor patiënten van andere origine of met een andere culturele achtergrond. Dit hoofd-
stuk bundelt een aantal Belgische en buitenlandse initiatieven die werden genomen door de medische wereld 
zelf of door organisaties die instaan voor de integratie van mensen van andere origine.

Sites voor professionals in de zorg 

 mikadonet (nederland)

Dit nationaal kenniscentrum voor interculturele zorg geeft sinds een tiental jaar raad op het vlak van inter-
culturele zorg. Ook practici (huisartsen, specialisten, mentale zorgverstrekkers) kunnen een beroep doen 
op het centrum. sinds 2007 wordt Mikadonet erkend door het Zorginnovatie Platform (ZiP) als partner en 
de personen of instellingen die er een beroep op doen, kunnen subsidies krijgen voor de vergoeding van de 
begeleiding. 

Het netwerk omvat zowel universitaire experts als zorgverstrekkers op het terrein, en vervult verschillende 
opdrachten: een toename van de kennis van zorg voor patiënten met een andere afkomst, de verspreiding van 
kennis voor eerstelijns professionals en hulp aan personen of instellingen om concrete oplossingen te vinden 
voor een probleem. De site van Mikadonet geeft eerder psychosociaal georiënteerde informatie, maar levert 
een heel behoorlijk aantal wetenschappelijke artikels en geeft ook goede praktijken voor de algemene gezond-
heid van patiënten van andere origine. 

http://www.mikadonet.nl/

 medimmigrant

Medimmigrant is een Brusselse vereniging gespecialiseerd in informatie over de gezondheid van personen in 
precaire omstandigheden (al dan niet met een verblijfsvergunning). De site geeft informatie voor patiënten 
en zorgverstrekkers over het verblijfsstatuut, de terugbetalingen, verblijven omwille van medische redenen, 
enz. De site geeft ook informatiefiches over een aantal specifieke situaties (zwangerschap, aids, tuberculose, 
genetische verminking, enz.). 

Alle publicaties kunnen gratis gedownload worden. Medimmigrant heeft ook een online gids van een dertigtal 
pagina’s over de gezondheidszorg in België met daarin alle informatie over zorginstellingen (ziekenhuizen, 
huisartsen, ziekenfondsen, enz.). 

http://www.medimmigrant.be/
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 migrant Health guide (groot-Brittannië)

Deze steunkoepel en adviesraad voor de gezondheidszorg werd in 2011 opgestart door de Health Protection 
Agency. De site is bedoeld voor huisartsen en verpleegkundigen met patiënten-migranten. Door het aanbie-
den van meer informatie over zowel culturele verschillen en ziekten in de landen van herkomst, hoopt het 
Agentschap de diagnostiek en het tijdig instellen van een doeltreffende behandeling te bevorderen en zo ook 
het risico op transmissie van bepaalde infectieziekten te doen dalen. 

De site bevat heel wat informatie: waar kan men tolken vinden, hoe verloopt het inschakelen van een tolk 
in de praktijk, de impact van verschillende religies op de zorg, links met organisaties voor migranten, enz.), 
hulpmiddelen voor artsen (lexicon voor urgenties, algoritmes om symptomen te interpreteren, checklists voor 
pathologie al naargelang de afkomst, enz.). De ‘gids’ werd ontwikkeld dankzij de medewerking van experts in 
de volksgezondheid, huisartsen, diensten gespecialiseerd in tropische ziekten en migratie. 

http://www.hpa.org.uk/migranthealthguide

 Pigmentzorg

Deze site over zorg en cultuur is een initiatief van ViVO, het Vlaams instituut voor Vorming en Opleiding in de 
Social Profit. Het digitaal platform, dat aanvankelijk was bedoeld voor de medisch-sociale werknemers in de 
multiculturele zorg, biedt een behoorlijk uitgebreide gegevensbank, waaronder een toolbox met meer dan 300 
infofiches over onderzoeken, goede praktijken en instrumenten over cultuursensitieve zorg. 

Verder zijn er ook nog heel wat video’s met getuigenissen van personen met een andere afkomst over een of 
ander aspect van de zorg (kanker als taboe, toegankelijkheid van de zorg, opname in een rust- en verzorgings-
tehuis, enz.) en sprekers of workshopbegeleiders uit de praktijk in een interculturele omgeving (onder meer 
door huisartsen). Tenslotte is er ook een forum en een chatbox waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen 
en vragen kunnen stellen.

http://www.pigmentzorg.be/

 a Physician's Practical guide to culturally competent care (Verenigde Staten)

Deze Amerikaanse site werd gerealiseerd door de Office of Minority Health van het U.S. Department of Health 
& Human services ter promotie van het begrip ‘culturele competentie’ voor alle zorgprofessionals. Het is een 
online vormingstool die voldoet aan de vormingscriteria die bepaald werden in een federaal regelement in 
2008, accreditatie incluis. 

De site behandelt zes thema’s die absoluut tijdens de opleiding van de artsen aan bod moeten komen. is dat 
niet het geval, dan moet er bijgeschoold worden: concepten m.b.t. culturele competentie, de impact van tra-
dities en geloof bij patiënten met een andere afkomst, de stereotypen waar zorgverstrekkers mogelijk mee 
kampen, strategieën om culturele verschillen te herkennen en om de invloed ervan te vermijden, verbetering 
van de culturele competenties en technieken om om te gaan met patiënten die een andere taal spreken en 
om te werken met tolken.

https://cccm.thinkculturalhealth.hhs.gov/
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Sites voor huisartsen 

 Huisarts-migrant (nederland)

De site werd gemaakt voor huisartsen met vragen over de zorg voor migrantenpatiënten op initiatief van Pha-
ros, een kennis- en adviescentrum voor de gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden. 

De website werd ontwikkeld in samenwerking met de twee belangrijkste huisartsverenigingen in nederland, 
het nederlands Huisartsen genootschap en de Landelijke Huisartsvereniging. De informatie werd gevalideerd 
door artsen die ervaring hebben met migrantenpatiënten en door wetenschappelijke experts. 

De verschillende thema’s die aan bod komen op de site geven zowel informatie als advies over het doorver-
wijzen van patiënten naar andere zorgverstrekkers met specifieke competenties in een of ander domein (van 
de thuiszorg met een hogere interculturele sensitiviteit tot de behandeling van verschillende ziektebeelden, 
aangepaste voeding en specifieke populaties). 

De site geeft ook heel wat referenties over interculturele verschillen op het vlak van ziekte en gezondheid, 
administratieve bijzonderheden, opleidingsmogelijkheden voor huisartsen, en ga zo maar door. Men kan er 
ook een aantal wetenschappelijke artikels raadplegen en materiaal voor patiënten downloaden in verschillende 
talen. 

http://www.huisarts-migrant.nl/
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 Het nederlands Huisartsen genootschap (nederland)

Het nederlands Huisartsen genootschap heeft een site met online wetenschappelijke artikels en tijdschriften. 
Daarbij zit heel wat informatie over de opvang en de behandeling van patiënten met een andere afkomst: over 
de gezondheid in het algemeen (epidemiologie en populaties, zorgconsumptie) en ook over bijzondere ziekte-
beelden (tekort aan vitamine D bij migranten, contraceptie bij allochtone migranten, incontinentie bij moslim-
vrouwen, enz.). een aanzienlijk deel van de publicaties betreft de psychosociale aspecten van de gezondheid: 
de (verminderde) toegankelijkheid van allochtone kinderen, de opvang van huisartsen bij echtelijk geweld, 
enz. 

http://www.henw.org/archief?q=allochtonen
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 migesplus (zwitserland)

De site (‘Migration et santé’) werd ontwikkeld en gecoördineerd door het Rode kruis van Zwitserland op vraag 
van de Office fédéral de la santé publique in het kader van het programma ‘Migration et Santé’ voor zowel 
professionele zorgverstrekkers als migranten of organisaties die actief zijn op het vlak van de toegankelijkheid 
van de zorg voor allochtone patiënten. 

De website bestaat uit verschillende delen met verschillende doelstellingen: het eerste deel geeft informa-
tie voor zorgverstrekkers (gegevens van vertalers, tolken, goede praktijk gidsen, enz.), het tweede deel 
is bestemd voor patiënten (informatie over gezondheid in negen talen, lijsten van artsen volgens taal en 
regio, enz.) en het derde deel handelt over de methodologie en de middelen voor gezondheidsprojecten voor 
migranten..

http://www.migesplus.ch

Commentaar

Al naargelang het land, volgen de sites over de gezondheid van migranten een verschillende strategie.

• Algemene sites voor patiënten: worden vaak ontwikkeld door de overheid met een betere volksgezondheid 
als doel of door private verenigingen. in beide gevallen krijgen patiënten een maximum aan informatie over 
gezondheid, ziekte en preventie. De sites geven mogelijk ook hulpmiddelen voor een beter begrip van de 
gezondheidszorg en het vinden van een arts. 

• Algemene sites voor artsen: ze kunnen ontwikkeld worden op initiatief van een overheidsdepartement dat 
instaat voor de integratie van migranten, om artsen te sensibiliseren voor de zorg voor migranten en om 
hen zoveel mogelijk hulpmiddelen aan te bieden (informatie, goede praktijken, praktische gegevens). De 
sites kunnen ook opgestart worden door medische wetenschappelijke verenigingen. 

• Gemengde sites van de overheid of verenigingen met zowel informatie voor patiënten als hulpmiddelen voor 
artsen. 

•	In	tegenstelling	tot	de	meeste	landen,	heeft	België	geen	specifieke	site	voor	huisartsen	met	wetenschappe-
lijke informatie over het behandelen van patiënten met een andere afkomst. 

•	Sommige	verenigingen	bieden	wel	informatie	maar	die	is	eerder	bestemd	voor	mensen	in	de	sociale	sector	
of	voor	heel	specifieke	populaties	(mensen	zonder	papieren	bijvoorbeeld).	

•	De	implicatie	van	de	overheid	en	van	beroepsvertegenwoordigers	is	in	andere	al	dan	niet	Europese	landen	
een belangrijke factor voor het bekomen van accreditatie. 
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Informatiebrochures 

in dit hoofdstuk vindt u een reeks informatiebrochures en andere hulpmiddelen voor zorgverstrekkers in de 
ruime zin van het woord, en voor artsen in het bijzonder. Ze leggen de nadruk op bepaalde specifiek aspecten 
van de zorg voor patiënten van andere origine, of bespreken de globale aanpak van deze patiëntengroep. Het 
materiaal is heel gevarieerd: van papieren of digitale informatie- en sensibiliseringsbrochures tot heuse ‘com-
municatiekits’ met een waaier aan hulpmiddelen.

Praktijkondersteuning

 Toolkit laaggeletterdheid (nederland)

een nederlandse praktische gids voor huisartsen om hen te helpen bij de relaties met patiënten die onvol-
doende of niet geletterd zijn. in nederland bestaat een derde van die populatie uit migranten. De brochure 
werd in 2011 uitgewerkt door een aantal betrokken partijen: stichting Lezen & schrijven, gezondheidsinstituut 
nigZ, stichting expertisecentrum educatieve Televisie (eTV), het nederlands Huisartsen genootschap en 
Pharos, een kennis- en adviescentrum op initiatief van de Landelijke Huisartsvereniging (LVH). 

na enige uitleg over laaggeletterdheid vandaag en de gevolgen ervan, geeft de gids praktisch advies over de 
verschillende fases in de relatie arts-patiënt: van het onthaal, het telefonisch contact tot en met de consultatie 
en het voorschrijven van geneesmiddelen. Daarnaast is er ook informatie over hoe men de praktijk kan aan-
passen aan patiënten die laaggeletterd zijn. 

in een eerste fase is het de bedoeling dat huisartsen leren om laaggeletterde patiënten te herkennen omdat 
die meestal niet spontaan over hun probleem praten. Zo kan de arts bepaalde situaties beter begrijpen 
(gemiste afspraken, het niet correct volgen van de behandeling, niet ingevulde papieren, enz.). Daarna krijgen 
de artsen hulpmiddelen en methoden voor een doeltreffende communicatie. 

De gids telt ongeveer dertig bladzijden waarvan zowat de helft met praktische tips en sluit af met een samen-
vattende checklist om de praktijk te evalueren.

http://lhv.artsennet.nl/LHVproduct/Toolkit-Laaggeletterdheid.htm
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 Health care Providers Handbook on … (australië)

Het Department of Health van Queensland (Australië) geeft sinds 1996 een aantal brochures uit over de zorg 
voor patiënten met een andere religie (moslim, hindoe, sikhs). De gids van een twintigtal bladzijden biedt een 
samenvatting van het geloof en de religieuze praktijken die een impact kunnen hebben op de zorg. 

De brochures werden gemaakt op basis van vragen die zorgprofessionals vaak stellen en met de medewerking 
van vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten. 

een eerste deel van de gids gaat over het belang van de communicatie met de patiënt: het inschakelen van 
tolken, religieuze voorschriften, de administratie van de behandeling, het medisch onderzoek, de zorg voor 
oudere patiënten, enz. een tweede deel van de gids gaat over de rol die de godsdienst kan spelen bij het 
zorgproces: de voorschriften inzake onder meer voeding, kledij, gewoonten en houdingen tegenover ivf, trans-
plantaties en de dood. in het derde deel tenslotte staat informatie over de organisaties die hulp kunnen bieden 
aan de zorgverstrekkers (talen, administratieve diensten, religieuze vertegenwoordigers, enz.). 

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/support_tools/islamgde2ed.pdf

 etnische en culturele diversiteit in de huisartsenpraktijk (nederland)
Oosterberg	E.	Pastoor	E.	NIGZ	(Netherlands	Institute	for	Health	Promotion).

Dit werkboekje van veertig bladzijden is bestemd voor nederlandse huisartsen die de gelijknamige bijscholing vol-
gen in het kader van het accrediteringssysteem. Het maakt duidelijk waarom interculturele communicatie belang-
rijk is voor een goede follow-up van allochtone patiënten en ook hoe men goed kan samenwerken met tolken. 

komen ook aan bod in dit werkboekje: de hoge prevalentie van diabetes en hypertensie bij bepaalde popula-
ties, symptomen die moeten wijzen op aandoeningen die vaker voorkomen bij migranten, enz. 

  Better communication, Better care: Provider Tools to care for diverse Populations (Verenigde Staten)
Margie	Akin,	Diana	Carr,	Peggy	Payne.	ICE	Cultural	and	Linguistics	Workgroup.

Deze praktische gids (50 bladzijden) werd gerealiseerd door Amerikaanse medische antropologen op vraag 
van een niet gouvernementele organisatie die ijvert voor betere praktijken in de gezondheidszorg (Health 
industry Collaboration effort).

De toolkit is bestemd voor huisartsen en zorgverstrekkers en is in de eerste plaats een praktisch instrument: 
hoe beter communiceren met patiënten van een andere afkomst, hoe moet de anamnese verlopen, welke cul-
turele en religieuze elementen mogen niet uit het oog verloren worden, hoe kijken de verschillende culturen 
aan tegen seksualiteit, pijn, enz. 

De kit geeft ook communicatietools zoals identificatiekaarten voor de taal, vaak voorkomende zinnen in een 
aantal talen (spaans, Chinees, Creools, Vietnamees) en een aantal aanbevelingen (factoren waarmee rekening 
gehouden moet worden en suggesties) op het vlak van pijnbehandeling bij patiënten van een andere afkomst 
in functie van hun culturele referenties. 

http://www.iceforhealth.org/library/documents/ICE_C&L_Provider_Tool_Kit.10-06.pdf
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 croyances, traditions et délivrance des soins médicaux

Dit project betreft vooral de gynaecologie, maar het is een van de weinige (het enige?) voorbeelden in België 
waarbij zorgprofessionals zich, in samenwerking met het Centrum voor gelijke kansen en voor Racismebe-
strijding, bogen over een problematiek die vooral voorkomt bij patiënten met een andere afkomst. Aanleiding 
was de groupement des gynécologues Obstétriciens de Langue Française de Belgique (ggOLFB) die door de 
leden geïnterpelleerd werd over een aantal conflictsituaties met patiënten met andere culturen zoals het vra-
gen van een attest van maagdelijkheid, maagdenvliesherstel, diagnoses van excisie en infibulatie en ook het 
gewoonweg weigeren van een gynaecologisch onderzoek door een mannelijke arts. 

De ggOLFB voerde eerst een enquête bij zijn leden om een beter beeld te krijgen van de situatie. Daarna werd 
een werkgroep opgericht met ook leden van buiten de organisatie om werk te maken van de legale context, 
het belang van de patiënten en de symbolische betekenissen. De werkgroep, die voorgezeten werd door pro-
fessor Yvon englert, stelde dan tien aanbevelingen op: ‘Recommandations quant à la problématique des soins 
face au poids des croyances et des traditions’.

Contact:	Fatima	Hanine,	Centre	pour	l’égalité	des	chances	et	la	lutte	contre	le	racisme,	fatima.hanine@intr.be	
en 02/212.30.92

  zeg het met spreuken en zegswijzen – Interpretatie als toegevoegde waarde bij interculturele 
bemiddeling

Deze brochure van 56 blz.  is bedoeld voor verzorgend personeel en geeft een overzicht van de punten waarop 
men in het bijzonder moet letten om goed begrepen te worden door de patiënt en om er zeker van te zijn 
dat de patiënt de raadgevingen correct zal opvolgen. De publicatie legt eerst de rol uit van een interculturele 
bemiddelaar, en legt vervolgens uit op welke manieren men zich kan uitdrukken en hoe culturele verschillen 
deze manieren beïnvloeden. Het rapportje sluit af met een vijftiental voorbeelden uit de praktijk.

Contact:	Hamida	Chikhi,	Foyer	vzw,	hamida.chikhi@foyer.be	en	02/410.75.81

  critères de qualité pour l’élaboration de matériel d’information sur la santé adapté aux besoins 
de la population migrante (Suisse)

in Zwitserland wil de website van het programma ‘Migration & santé’ de toegang tot de gezondheidszorg voor 
migranten verbeteren  door hulpmiddelen en goede praktijken aan te reiken (http://www.migesplus.ch/index.
php?id=195&L=1). De website biedt ook hulp aan organisaties die zelf informatiemiddelen voor mensen van 
andere origine willen ontwikkelen. er werd ook een gids uitgegeven om projectleiders te helpen projecten 
uit te werken voor de verschillende doelgroepen. De site geeft aan welke kwaliteitscriteria absoluut moeten 
worden gerespecteerd wanneer men over dit thema publiceert, en geeft ook een checklist voor de projectver-
antwoordelijken (http://www.migesplus.ch/fileadmin/Dokumente/Qualitaetskriterien/Qual_kriterien_frz.pdf).
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Over de gezondheid 

 ‘Over de grens’ (nederland)

Het nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, het belangrijkste medische tijdschrift in nederland, publiceerde 
in mei 2013 een speciale editie over de gezondheid van personen met een andere afkomst (zie Bijlage 4). 
De redactie vertrok vanuit de vaststelling dat informatie terzake eerder schaars was in het land en deed een 
oproep voor meer wetenschappelijke artikels. 

Het resultaat? Meer dan twintig artikels: epidemiologische enquêtes, het beschrijven en analyseren van klini-
sche casussen, commentaren en een aantal situatieschetsen. De onderwerpen betreffen zowel de pathologie 
als de preventiestrategie, de dialoog en de specifieke zorgconsumptie. Het nummer bevat ook artikels over 
specifieke thema’s zoals een gerichte farmacopee en onderwijs op het vlak van culturele competenties in de 
zorg. 

http://www.ntvg.nl/inhoudsopgave/ntvg-nummer-18-2013

 ‘diabète et ramadan’

Dr. Claire Remy (CHR Citadelle, Luik), nefroloog en diabetesspecialist werd geconfronteerd met de moeilijke 
behandeling van deze pathologie bij bepaalde populaties: patiënten uit de Maghreb, Afrika, Roemenië, Turkije, 
Rusland of india. niet alleen wegens de taal maar ook omwille van de leefgewoonten en de perceptie inzake 
gezondheid en ziekte. 

Het artikel bevat een beknopt overzicht van wat de ramadan betekent voor moslims en geeft ook medische 
informatie: de fysiologie in nuchtere toestand, gevallen waarin het vasten niet gerespecteerd kan worden. 

In	de	Revue	de	l'Association	Belge	du	Diabète	(5	pages).	Juillet-Août	2011.
http://www.diabete-abd.be/pdfrevue/54_04/ABD%2054-04%20diabete%20et%20ramadan.pdf

•	Er	zijn	in	België	geen	publicaties,	punctueel	of	regelmatig,	om	huisartsen	te	helpen	bij	de	communicatie	
met patiënten met een andere afkomst of geloofsovertuiging. 

•	Het	bestaande	materiaal	in	het	buitenland	is	niet	volledig	en	niet	gevarieerd	genoeg	om	het	te	
transponeren	naar	de	Belgische	situatie.	
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 ‘diabetes en ramadan: maak het bespreekbaar’ (nederland)

nederland telt ongeveer 900.000 inwoners die moslim zijn. De meesten daarvan volgen de ramadan, wat 
problemen kan opleveren voor de zowat 70.000 diabetespatiënten bij wie de verandering van levensritme en 
voedingspatroon het risico op gezondheidscomplicaties verhoogt. Hyperglycaemie zou tijdens die periode drie 
keer vaker voorkomen bij type 1 diabetespatiënten en vijf keer vaker bij type 2 diabetespatiënten. noch art-
sen, noch patiënten zijn zich altijd bewust van dat probleem en zijn niet altijd op de hoogte van de noodzaak 
om de behandeling aan te passen. 

De nederlandse Diabetes Federatie (nDF) en de Jan van Ooijenstichting, een stichting die ijvert voor de ver-
betering van de situatie van diabetespatiënten met een andere afkomst hebben in mei 2013 een toolbox op 
punt gesteld om artsen te informeren en patiënten te sensibiliseren. Het materiaal bestaat uit een gids voor 
zorgverstrekkers met de nodige wetenschappelijke informatie voor de follow-up van de patiënten voor, tijdens 
en na de ramadan, een medische kaart met een samenvatting van de gegevens per geneesmiddelencategorie 
en een affiche voor de wachtzaal om patiënten aan te moedigen om hun huisarts te vragen of de behandeling 
aangepast kan worden. 

http://www.diabetesfederatie.nl/diabetes-en-ramadan

  ‘Proactief hiv-testen en counseling voorstellen aan patiënten van Subsaharaans afrikaanse 
afkomst. een handleiding voor de arts’

Deze praktische gids werd gemaakt door een aantal organisaties die in Vlaanderen en Brussel actief zijn in de 
preventie van aids en de begeleiding van patiënten die besmet zijn met het hiv. Aids is een heus probleem voor 
Afrikaanse populaties maar mensen zijn er zich vaak niet van bewust en aarzelen om zich te laten onderzoe-
ken. Dit is nefast voor de behandeling van besmette patiënten en voor het besmettingsrisico. 

na een korte beschrijving van de epidemiologie gaan de auteurs in op de culturele en medische percepties van 
de ziekte en ook op de vraag waarom patiënten met Afrikaanse afkomst vermijden om zich te laten testen. 

De wenselijke proactieve strategie voor artsen wordt tot in elk detail beschreven: hoe de vraag stellen, hoe de 
patiënt motiveren om zich te laten testen, wat is de follow-up bij een positief onderzoeksresultaat enzovoort. 
De informatie is gebaseerd op argumenten die gebruikt kunnen worden in de dialoog met patiënten en bij het 
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verloop van de consultatie (vragen in het nederlands, engels, Frans). Verder biedt de gids ook nog heel wat 
informatie over uitdrukkingen en houdingen die men maar beter kan vermijden. 

Contact: Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen, hivsam@itg.be, helpcenter@itg.be en 03/247.64.72
http://www.pigmentzorg.be/sites/default/files/files/Proactief%20HIV-testen%20en%20counselen%20
voor%20Afrikaanse%20migranten_%20Handleiding%20voor%20de%20arts.pdf

 ‘La drépanocytose, c'est quoi’ (Frankrijk)

Deze gids van zestig bladzijden werd opgesteld door een huisarts en gaat over een erfelijke ziekte die relatief 
vaak voorkomt bij mensen van Afrikaanse origine. elk jaar worden ongeveer tweehonderd baby’s in de Parijse 
regio erdoor getroffen. De tekst is geschikt voor patiënten die zich heel wat vragen stellen over de ziekte, 
de transmissie, de gevolgen, de opsporing, enz. Maar hij is er in de eerste plaats voor de zorgverstrekkers, 
waaronder ook de huisartsen.

Het is een van de brochures (in een serie met andere thema’s waaronder aids) die gemaakt werden door de 
vereniging Uraca, Unité de Réflexion et d'Action des Communautés Africaines die zich inzet voor de preventie 
bij mensen van Afrikaanse afkomst, zowel in europa als in Afrika. in eerste instantie was de preventie vooral 
gericht op aids, maar vandaag organiseert de vereniging een aantal activiteiten inzake interculturele bemid-
deling, ofwel door vorming, ofwel door samen te werken met traditionele gezondheidswerkers uit Afrika of 
professionals in ziekenhuizen. De gidsen zijn gratis beschikbaar op de site van Uraca. 

http://www.uraca.org/edition/

 zelfzorgfolders per pathologie (nederland)

De Huisartsenkring Haaglanden stelt op haar site recto-verso bladzijden voor die artsen en verenigingen kun-
nen downloaden. Doel is om huisartsen te helpen hun patiënten uitleg te geven over een tiental vaak voor-
komende ziektebeelden: slapeloosheid, hoest, maagpijn, hyperventilatie, enz. De informatie handelt over de 
pathologie en geeft ook raad over wat de patiënt zelf kan doen en wanneer hij zeker de arts moet raadplegen. 
De folders zijn ‘tweetalig’: in het nederlands voor de huisartsen en in twaalf talen voor de patiënten (Chinees, 
Farsi, Russisch, servisch, sorani, somalisch, Arabisch, Turks, enz.). 

http://www.kringhaaglanden.nl/files/1313/0139/1062/MOA20Zelfz10-1slaappr-Arab.pdf

 Toolbox: ‘Ongewenste zwangerschappen’ 

in Brussel is het aantal ongewenste zwangerschappen hoger dan in andere regio’s en 40% van de zwanger-
schapsonderbrekingen betreffen vrouwen van andere origine. Die feiten zijn vaak het resultaat van een gebrek 
aan informatie. Dat is vooral het geval bij populaties waar seksualiteit en contraceptie een taboe zijn en ook 
bij vrouwen van kwetsbare groepen zoals mensen zonder papieren. 

Het expertisecentrum de Volle Maan, gespecialiseerd in vragen over zwangerschap en moederschap, maakte 
een toolbox voor artsen en sociaal werkers om makkelijker te kunnen praten met de patiënten. De toolbox 
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(60 €) bestaat uit een brochure over culturele en religieuze opvattingen over seksualiteit en visueel materiaal 
om de anatomie en de fysiologie te bespreken. in de doos zitten ook staaltjes van contraceptiemiddelen.

Contact:	Hanan	Ben	Abdeslam,	info@expertisecentrum-vollemaan.be,	02/229.25.58	en	0478/88.11.86	
http://www.expertisecentrum-vollemaan.be/home.htm

 ‘Le praticien face aux mutilations sexuelles féminines’ (Frankrijk)

Deze brochure (tien bladzijden) is het resultaat van de samenwerking tussen ‘gynécologie sans Frontières’ en 
de Direction générale de la santé. Ze is bedoeld om eerstelijnsartsen te sensibiliseren voor genitale mutilatie 
(gm) bij vrouwen en om hen te helpen bij de behandeling van de patiënten. De brochure bevat informatie 
over genitale mutilatie en de gevolgen ervan en ook over de wetgeving, zoals het niet respecteren van het 
medisch geheim. Daarna volgen concrete antwoorden op concrete vragen die de arts zich mogelijk stelt: hoe 
een gm vaststellen, hoe erover praten met de patiënt, wat met een minderjarige patiënten met mutilatie, enz. 
Tenslotte geeft de brochure coördinaten van organisaties die kunnen helpen bij de opvang van patiënten met 
genitale mutilatie. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/MSF.pdf 

Hulpmiddelen voor gezondheidspromotie voor huisartsen 

 ‘La prévention: je peux en parler à mon médecin’

Deze informatiekit met een affiche en een brochure moet helpen om de discussie op gang te brengen met 
de patiënt en om de preventieve taak van de huisarts te promoten, onder meer in het kader van het globaal 
Medisch Dossier (gMD) en het gMD Plus dat vooral het preventieve luik behandelt. Doel is om patiënten te 
informeren over het feit dat ze ook andere onderwerpen kunnen bespreken dan hun ziekte of behandeling. De 
kit wil patiënten ook duidelijk maken dat het belangrijk is dat ze hun percepties en hun gevoelens m.b.t. de 
relatie met zorgverstrekkers bespreken. 

•	In	België	duiken	er	op	initiatief	van	verenigingen	beetje	bij	beetje	doelgerichte	publicaties	op	(aids,	
preventie van ongewenste zwangerschappen, enz.) die aangepast zijn aan de behandeling van patiënten 
met een andere afkomst of cultuur. 

•	Volksgezondheidthema’s	zoals	diabetes	en	de	ramadan	komen	nog	niet	systematisch	aan	bod	in	publicaties	
voor huisartsen. 

•	De	overheid	en	de	wetenschappelijke	artsenorganisaties	zouden	een	grotere	rol	kunnen	spelen	in	de	
promotie en de verspreiding van informatie op dit vlak. 

•	Het	aanbieden	van	een	aantal	hulpmiddelen	zou	het	bewustzijn	kunnen	verbeteren	over	een	
aantal bijzonderheden inzake gezondheidszorg bij mensen met een andere afkomst en andere 
geloofsovertuigingen.

•	Een	inventaris	van	de	belangrijkste	thema’s,	incl.	buitenlandse	voorbeelden,	zou	kunnen	opgesteld	worden	
als	inspiratiebron	voor	Belgische	huisartsen.	
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De gids van acht pagina’s is bestemd voor huisartsen, professionele zorgverstrekkers in de brede zin. De gids 
en de affiche bestaan alleen in het Frans, maar dankzij de pictogrammen zijn ze ook bruikbaar voor andere 
taalgroepen. De pictogrammen beschrijven dagdagelijkse situaties (in de winkel, aan de bushalte, aan een 
tafel) en zijn een vertrekpunt om te praten over leefomstandigheden, voedingsgewoonten, familie, enz. een 
aantal preventie ‘ballonnetjes’ verwijzen naar specifieke situaties zoals vaccinatie en de preventie van cardio-
vasculaire aandoeningen. 

Contact:	Rabia	Benamar,	Cultures	&	Santé,	rabia.benamar@cultures-sante.be	en	02/558.88.18

 de actieve voedingsdriehoek 

Deze informatiekit over gezonde voeding is in de eerste plaats bestemd voor patiënten van Turkse en Marok-
kaanse afkomst in Vlaanderen. Het is een initiatief van het Vlaams instituut voor gezondheidsbevordering en 
Ziektepreventie. De klassieke actieve voedingsdriehoek werd aangepast volgens de voedingsgewoonten van 
de beide gemeenschappen en maakt hen duidelijk dat gezonde voeding en lichaamsbeweging een noodzaak 
zijn. 

Het schema en de uitleg werden vertaald in beide talen en de voedingsmiddelen werden uitgebreid met andere 
producten (okra, bulgur, enz.). Naast een affiche met de verschillende categorieën voedingsmiddelen en alge-
meen eet- en levensadvies is er een brochure van 48 bladzijden voor professionals en patiënten. Ze biedt 
drietalige informatie over de samenstelling van maaltijden en een alfabetische recepten- en productenlijst ook 
in het nederlands, Turks en Arabisch. 

http://www.vigez.be/uploads/documentenbank/01c0eb406a5cba49ce90b86393edb337.pdf
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 ‘Het systeem van gezondheidszorg in België: goed om weten’

Dit boekje werd gemaakt door Medimmigrant en geeft een antwoord op de vraag ‘Wat te doen in geval van 
ziekte?’. Het beschrijft op eenvoudige en grafische manier de huisartsen, medische centra, spoeddiensten en 
ziekenhuizen, maar ook apothekers en verschillende andere beroepen en organisaties. 

Het boekje bestaat in het nederlands, Frans, spaans en Arabisch en stelt de verschillende gezondheidsverze-
keringen voor (ziekenfondsen en Dringende Medische Hulp) en ook een aantal specifieke situaties (zwanger-
schap, werkongeval). De informatie is vooral bestemd voor gezondheidswerkers en andere hulpverleners. 

http://www.medimmigrant.be/uploads/Publicaties/boekje/Boekje_2012_AR.pdf

 ‘gezondheidsrisico’s tijdens de bedevaart naar mekka’ (nederland)

Het ‘Achterstands Ondersteunings Fonds’ wil huisartsen helpen die in achterstandswijken werken in grote 
nederlandse steden. Het fonds bestaat vandaag uit een twintigtal antennes en verstrekt informatie aan huis-
artsen over thema’s die specifiek zijn voor populaties van andere en Nederlandse afkomst. In dat kader is er 
ook een sensibilisatiepublicatie over de gezondheidsrisico’s voor pelgrims die naar Mekka gaan. nogal wat pel-
grims zijn ouder dan zestig jaar en dus kwetsbaar. De publicatie geeft advies inzake gezondheid (vaccinaties, 
problemen die voorkomen kunnen worden) en geeft ook een aantal punten aan die de huisarts met de patiënt 
moet bespreken vooraleer hij op bedevaart gaat (aanpassing van de behandeling, preventieve maatregelen, 
enz.). 

http://www.huisarts-migrant.nl/wp-content/uploads/2011/08/Gezondheidsrisicos_bedevaart_Mekka.pdf

•	Informatie	over	preventie	en	over	het	gezondheidszorgsysteem	is	in	België	het	meest	beschikbaar,	 
en dat vooral dankzij de inspanningen van verenigingen. 

•	De	bestaande	hulpmiddelen	kunnen	dienst	doen	als	‘goede	praktijk’	en	een	aansporing	vormen	om	nog	
meer middelen te ontwikkelen die artsen kunnen helpen bij de communicatie met hun patiënten.

•	Er	moet	ruimere	bekendheid	worden	gegeven	aan	het	bestaan	van	zulke	hulpmiddelen.	
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Commentaar

informatiebrochures worden in heel wat landen gebruikt om de praktijk van de huisartsen te ondersteunen. 
grosso modo kunnen we twee types van brochures onderscheiden.

•	 De	vertaling	van	bestaande	brochures	die vooral gericht zijn op één gezondheidsaspect (preventie van 
roken bijvoorbeeld, cardiovasculaire aandoeningen, anticonceptie, of de behandeling van een bepaalde 
pathologie zoals diabetes, hypertensie of slapeloosheid). Deze brochures zijn vooral bedoeld voor opgeleide 
mensen die over de nodige competenties beschikken om iets te lezen en te begrijpen. 

•	 Specifieke	documenten	die ook over gezondheid gaan maar die zijn gericht op een weinig geletterd publiek 
met beperkte medische kennis. Deze documenten bevatten dus weinig tekst en meer beelden of pictogram-
men. in nederland is dat bijvoorbeeld het geval met brochures voor huisartsen in ‘achterstandswijken’ in 
grote steden. De documenten zijn zowel bestemd voor allochtonen als autochtonen. 

in ‘Compétences cliniques transculturelles et pratique médicale. Quels besoins, quels outils, quel impact?’ 
stellen de auteurs dat het gebruik van beelden in combinatie met geschreven of mondelinge informatie, in 
vergelijking met alleen tekst, de aandacht behoorlijk kan verhogen voor educatieve gezondheidsinformatie. 
Bovendien wordt de informatie beter onthouden. 

De correctheid van de verstrekte informatie is essentieel voor het doeltreffend overbrengen van de boodschap. 
De uitwerking van de brochures moet in samenwerking gebeuren met professionals in de gezondheidspromo-
tie en moeten in elk geval de richtlijnen respecteren. in Zwitserland geeft de site van het nationaal programma 
‘Migration & santé’ tools en praktische instrumenten alsook goede praktijken (http://www.migesplus.ch/index.
php?id=195&L=1) om organisaties te helpen bij het maken van hulpmiddelen voor mensen met een andere 
origine. er werd ook een gids gemaakt om gezondheidspromotoren te helpen in functie van de verschillende 
doelgroepen. Daarin staan ook kwaliteitscriteria die gerespecteerd moeten worden bij dit soort publicaties en 
checklists. http://www.migesplus.ch/fileadmin/Dokumente/Qualitaetskriterien/Qual_kriterien_frz.pdf).
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HeT sTAnDPUnT
VAn De ARTsen

Op basis van een beperkt aantal getuigenissen (via telefoon, mail of een 
gesprek) kunnen een aantal opmerkelijke vaststellingen worden gedaan.

• Zoals bleek uit het literatuuronderzoek naar hulpmiddelen in een aantal 
landen, zijn de meeste huisartsen gesensibiliseerd voor de communicatie 
met allochtone patiënten. in België gaat het vooral om huisartsen in wijk-
gezondheidscentra in stedelijke gebieden met een behoorlijk groot aantal 
patiënten van andere origine.

• Andere huisartsen beschouwen de communicatie met patiënten van 
andere afkomst niet echt als problematisch. ervaring en knowhow worden 
gezien als de meest doeltreffende middelen om eventuele moeilijkheden te 
vermijden. 

• Voor sommige artsen is het belangrijk om rekening te houden met de cul-
turele verschillen van de patiënt, maar dan in het algemeen: elke patiënt 
heeft zijn cultureel referentiesysteem dat een invloed heeft op de relatie 
arts-patiënt. Ze vinden dat men bij elke patiënt waakzaam moet zijn voor 
zijn realiteit en dat men goed moet kunnen luisteren, ongeacht de origine 
van de patiënt.

• De bevraagde personen wijzen allen op het feit dat er niet veel of geen 
epidemiologische gegevens zijn over patiënten met een andere afkomst. 
Het gaat zowel om informatie over specifieke ziektebeelden waarvan de 
prevalentie hoger is bij bepaalde populaties als om informatie over de 
geschikte behandeling (diabetes tijdens de ramadan, voedingsvoorschrif-
ten, enz.). Online tools zouden dus nuttig kunnen zijn om artsen hierover 
te informeren.

• In groepspraktijken met patiënten van een beperkt aantal nationaliteiten 
(vaak Turks en Marokkaans) zijn er artsen die de talen leren. sommige art-
sen of andere personeelsleden hebben dezelfde nationaliteit. in het alge-
meen zijn mensen die in groepspraktijken werken in staat om een paar 
woorden of zinnetjes te zeggen in de taal van de patiënt om het ijs te bre-
ken en het contact te vergemakkelijken. 

• Groepspraktijken gebruiken vaak personeelsleden als tolk in één of ver-
schillende talen van de patiënten (dat is onder meer het geval bij patiënten 
uit Oost-europa). sommige praktijken nemen ook stagiaires in dienst, art-
sen of verpleegkundigen, uit een andere grote anderstalige gemeenschap 
met dat doel voor ogen. 

• Vertaaldiensten zoals Ba-bel in Vlaanderen en SeTIS in het Franstalige 
landsgedeelte, worden erg op prijs gesteld omdat men er snel hulp kan 
krijgen. 

• Andere gebruikte taaldiensten zijn diensten op initiatief van bepaalde 
gemeenten en, in een paar zeldzame gevallen, internetmodules. 
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• Vertaalrobots worden gezien als een praktisch hulpmiddel bij spoedgevallen, maar zijn daarbuiten moeilijk 
te gebruiken omdat de huisarts zo goed mogelijk moet proberen te begrijpen wat de patiënt voelt en wilt 
en dat is iets wat een machine niet kan doen. 

• Artsen in wijkgezondheidscentra laten zich soms helpen door een antropoloog die hen bijvoorbeeld bepaalde 
visies op gezondheid uitlegt. Zo kan het team beter begrijpen waarom patiënten van een bepaalde gemeen-
schap bepaalde gezondheidsklachten aanhalen, terwijl ze eigenlijk met een ander probleem kampen; een 
probleem waarover ze om culturele redenen echter maar moeilijk kunnen praten (problemen in het koppel, 
in de familie, enz.). 

• Artsen die gevoelig zijn voor de opvang van patiënten met een andere afkomst zijn soms wel vragende 
partij voor een specifieke vorming. Het gaat dan vooral om hulp om te begrijpen wat de patiënt verwacht 
en om na te gaan of de patiënt de informatie en de instructies van de arts goed begrepen heeft. 

• Precieze tools zoals die voor de behandeling van diabetes tijdens de ramadan zijn heel nuttig omdat het 
om technische informatie gaat die een arts doorgaans alleen kan verwerven door heel wat jaren ‘trial and 
error’. 

• Huisartsen met patiënten van andere origine zijn vragende partij voor documenten in verschillende talen 
om hen te helpen in de communicatie met die patiënten, meer bepaald over gezondheid (preventie en 
ziektebeelden). in het kader van consultaties kan gebruik gemaakt worden van beelden of picogrammen 
voor patiënten die regelmatig komen en voor wie men geen geschikte tussenpersoon kan vinden die de taal 
spreekt. 

• Het nut van dvd’s met persoonlijke getuigenissen wordt ook onderlijnd. De dvd’s kunnen bekeken worden in 
wachtkamers van artsen en geven een beeld van een patiënt met een of andere pathologie en de weg die hij 
aflegt in het zorgparcours. De visuele tools zijn populair, net zoals televisie dat is, en trekken de aandacht. 
De getuigenissen worden ondertiteld in de belangrijkste talen van de patiënten. Dvd’s zijn ook geschikt voor 
patiënten die weinig geletterd en niet echt goed geïnformeerd zijn, en kunnen ook gebruikt worden om de 
communicatie met de huisarts te vergemakkelijken door informatie te geven over een aantal ziektebeelden 
of preventie. er zijn ook reportages over voeding, prenatale gezondheid en voorzorgsmaatregelen op reis. 

• Sommige bevraagde personen wijzen op de noodzaak van informatie over de gezondheidszorg in België. 
sommige patiënten hebben helemaal niet de gewoonte om naar een huisarts te gaan omdat zulks niet 
gedaan werd in het land waar ze vandaan komen. Andere patiënten begrijpen het zorgtraject niet goed. 
Adequate informatie kan patiënten correct doorverwijzen en de dialoog met huisartsen vergemakkelijken. 

Het standpunt van de artsen

62 V O O r  e e n  B e T e r e  d I a L O O g  T u S S e n  H u I S a r T S e n  e n  PaT I ë n T e n
Va n  a n d e r e  O r I g I n e

koning Boudewijnstichting



TOT BesLUiT

enkele vaststellingen

België had nooit een specifieke strategie voor de zorg aan patiënten met een 
andere afkomst (maar het is wel zo dat de Vlaamse en Brusselse regio op dit 
vlak verder staan dan het Franstalige landsgedeelte). Rekening houdend met 
het aantal inwoners van andere afkomst en nationaliteit (buiten europa en uit 
Oost-europa) lijkt het duidelijk dat een structurele respons nodig is. 

sommige landen zoals bijvoorbeeld Zwitserland hebben die weg gekozen en 
gevolgd. sinds 2002 heeft het land een nationaal programma ‘Migration & 
Santé’ op initiatief van het Office fédéral des migrations, de kantons, het 
Zwitserse Rode kruis en andere niet gouvernementele organisaties. Het pro-
gramma moet de integratie van migranten bevorderen. Ook Australië, groot-
Brittannië en de Verenigde staten bijvoorbeeld hebben een globale strategie 
(vorming, informatie, tolken) om professionele zorgverstrekkers te helpen bij 
de verzorging van patiënten met een andere afkomst. 

Vandaag zijn het vooral huisartsen die werken in buurten waar heel wat 
allochtonen wonen die gevoelig zijn voor culturele kwesties. Maar de migratie 
van families met een andere afkomst naar gebieden buiten de stad doet het 
aantal contacten met alle artsen sowieso toenemen. Het taalprobleem is dan 
wellicht minder groot omdat de mensen hier al geïntegreerd zijn, maar de 
verschillen qua perceptie en cultuur kunnen wel nog pertinent zijn. 

Cijfers over de beschikbare diensten, zoals culturele bemiddelaars,  wijzen 
op een grote nood: in 2013 werden 100.000 tussenkomsten genoteerd door 
bemiddelaars van de federale dienst. Uit een enquête van stéphanie De 
 Maesschalk in Vlaanderen in 2002 blijkt dat bij huisartsen de kennis van de 
mogelijke verschillen bij de behandeling van patiënten van andere origine erop 
vooruitgaat, maar dat een gestructureerd aanbod om te leren hoe goed en 
zonder ‘neveneffecten’ met die verschillen om te gaan, nog altijd ontbreekt. 

een verslag over de perceptie van huisartsen, gerealiseerd door Anne Yvonne 
guillou in Rennes, wijst op een sterk gevoel van isolatie bij huisartsen in 
verband met de behandeling van patiënten die immigreerden. ‘Het volstaat’, 
aldus de auteur, ‘om het bestaan van een soepel netwerk te overwegen, want 
de bevraagde huisartsen hebben teveel werk en willen en kunnen meestal 
niet zwaar investeren in het verenigingsleven. Het bezorgen van ‘lichte’ infor-
matie en informatie over acties en diensten zou heel nuttig zijn’. De auteur 
pleit ook voor informatie op antropologisch vlak om meer te weten te komen 
over de verschillende concepten inzake ziekte en gezondheid. Ze meent dat 
het huidige opleidingsaanbod vaak niet aangepast is (informatie van niet-pro-
fessionals of een onmogelijke hoeveelheid informatie). 
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aanbevelingen 

een aantal auteurs formuleerde al aanbevelingen om de behandeling van allochtone patiënten te verbeteren, 
onder meer bij huisartsen. 

een rapport in het kader van het europees project eUgATe 16 (goede praktijken in de gezondheidszorg voor 
immigranten in europa) in 2010 vergeleek de politiek in de zestien landen van de europese gemeenschap 
(Marie Dauvrin en Vincent Lorant waren de rapporteurs voor België). De auteurs maakten een overzicht van 
de problematische domeinen en de mogelijke oplossingen. 

Obstakels

• Taalbarrières en patiënten die niet in staat zijn om nuttige informatie te verstrekken voor de behandeling, 
maken het de artsen moeilijk om een diagnose te stellen, waardoor ze vaak een beroep moeten doen op 
bijkomende tests en onderzoeken. Communicatieproblemen met patiënten leiden ook tot onbegrip bij beide 
partijen en gespannen relaties, met verbale en zelfs fysieke agressie. 

• Het gebrek aan kennis over het zorgsysteem en de rol van de verschillende zorgverstrekkers en de verschil-
len in de verwachtingen over de behandelingen. 

• Een ander begrip van ziekte en pijn in verschillende culturen en verschillen inzake perceptie en expressie 
over de ziekte, pijn en de behandeling kunnen barrières zijn in de diagnostiek en kunnen een invloed heb-
ben op de behandelingskeuze en de therapietrouw van de patiënt. 

• De culturele verschillen, ook in verband met gezondheid, de interculturele communicatie, gebruiken inzake 
kleding, voedingsvoorschriften en een andere perceptie van de geslachten. 

• Negatieve houdingen bij zorgverstrekkers en patiënten, en de gevolgen van die houdingen zoals discrimi-
natie en wantrouwen. 

Oplossingen

• Kwaliteitsvolle vertaaldiensten, personeel dat dezelfde taal spreekt inbegrepen, zorgteams met leden van 
verschillende afkomst die de rol van tolk op zich kunnen nemen en professionele tolken. 

• De culturele gevoeligheid van zorgverstrekkers verhogen, de promotie van culturele sensitiviteit via de 
opleiding en de vorming van zorgprofessionals, de versterking van multiculturele teams om het verwerven 
en het accepteren van het begrip voor verschillende culturen te ondersteunen. 

• Educatieve programma’s en informatiemateriaal voor immigranten en uitleg over de gezondheid en de 
gezondheidszorg in de talen van de patiënten. 

• Duidelijke richtlijnen over de toegang tot de zorg voor verschillende groepen immigranten en een duide-
lijke politiek in de diensten en de opleiding van verzorgend personeel inzake de toegangsmodaliteiten voor 
immigranten. 

Het rapport op vraag van de Belgische overheid 17 bevat ook een aantal aanbevelingen. 
• De eerstelijns zorgverstrekkers sensibiliseren voor de verhoogde risico’s bij bepaalde migranten en popu-

laties op bepaalde aandoeningen en problemen zoals tuberculose. Daarbij moet men wel vermijden om 
bepaalde groepen automatisch te associëren met bepaalde ziektebeelden. 

 16 http://www.medimmigrant.be/uploads/Publicaties/Publicatie%20van%20anderen/EUGATE_Summary_of_good_practice_BE%202011.pdf

 17 ‘Naar een interculturele gezondheidszorg: Aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een gelijkwaardige gezondheid en 
gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden’. 

Tot besluit
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• De toegang en de organisatie van de eerste lijn verbeteren, vooral daar waar de nood aan interculturele hulp 
het grootst is (bijvoorbeeld in grote steden en voor kwetsbare groepen). Het is essentieel dat zorgverstrek-
kers voldoende tijd nemen om naar het verhaal van de patiënt te luisteren, van welke afkomst hij ook is. 

• De samenwerking met tolken en interculturele bemiddelaars stimuleren en toegankelijk maken voor alle 
sectoren in de gezondheidszorg. Zorgverstrekkers en mensen uit de sociale sector moeten leren samen-
werken met tolken en interculturele bemiddelaars om hun doeltreffendheid te maximaliseren. 

• Een open houding en sensibilisatie stimuleren bij zorgverstrekkers voor diagnoses en behandelingen bij 
allochtone patiënten. Reflectie en communicatie met etno-culturele minderheden is daarvoor noodzakelijk, 
ook voor de complementariteit. 

De vraag naar de financiering van dit soort politiek is een politiek gevoelig onderwerp in Europese landen. Dit 
blijkt ook uit de beslissing van de Nederlandse regering om in 2012 niet langer de overheidsfinanciering goed 
te keuren voor tolkdiensten in de medische sector. in ‘Migration and health in the european Union’ wijzen de 
auteurs op de mogelijkheid om de tolken al dan niet te financieren. ‘Taalkennis is een politiek gevoelig onder-
werp geworden, vooral in landen waar migranten ervan beschuldigd worden niet genoeg inspanningen te doen 
om te integreren. Maar de gezondheidszorg niet langer toegankelijk maken voor migranten om hen aan te 
moedigen om de taal te leren zou een wel heel vreemde manier zijn om integratiepolitiek aan te pakken en 
vermoedelijk zou het ook geen positief effect hebben.’ De auteurs stellen voor om de obstakels zoveel moge-
lijk weg te nemen, de hinderpalen op het vlak van taal die een afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de 
zorg. Dat kan door gebruik te maken van documenten, pictogrammen en diagrammen om de communicatie 
te verbeteren. 

De auteurs van dit verslag dringen ook aan op de noodzaak om de competenties van de patiënten zelf te 
versterken om zo de zorgverstrekkers beter te kunnen helpen. ‘een ander belangrijk element dat de toegang 
tot zorg bepaalt en waarop zorgverstrekkers geen controle hebben is de beschikbaarheid van informatie voor 
patiënten over de gezondheid en de gezondheidszorg. Om gebruik te kunnen maken van de bestaande mid-
delen moet iedereen wel weten dat die bestaan en ook hoe ze gebruikt kunnen worden.’ Maar de algemene 
kennis over gezondheid (‘Health literacy’) ontbreekt bij heel wat mensen die aan de rand van de samenleving 
leven en ook bij minder goed opgeleide mensen. 

Pistes

Bij het opstellen van een volksgezondheidpolitiek die kiest voor meer hulpmiddelen om de communicatie te 
vergemakkelijken tussen huisartsen en patiënten met een andere afkomst, moet er een onderscheid gemaakt 
worden tussen de verschillende noden van artsen en van patiënten. 

• Wat artsen betreft, worden sommige dokters regelmatig geconfronteerd met allochtone patiënten. Die 
artsen zijn al gesensibiliseerd voor de kwestie en hebben dan ook precieze vragen (over tolken en over 
tools om de dialoog te bevorderen zoals brochures of dvd’s). Andere practici hebben niet vaak contact met 
migrantenpatiënten en zijn niet echt gevoelig voor de noodzaak van een specifieke aanpak. Men zou het 
kunnen vergelijken met de situatie van een aantal jaar geleden waarin huisartsen gevraagd werd om meer 
de nadruk te leggen op preventie. na een periode van wantrouwen zorgden campagnes van de overheid en 
van wetenschappelijke beroepsverenigingen voor het invoeren van de maatregel. 

• Bij patiënten moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van noden: de eerste 
betreft patiënten die geïnformeerd zijn over gezondheid en die vooral behoefte hebben aan vertalingen om 
zich een weg te banen in de gezondheidszorg en om de informatie verstrekt door de huisarts te kunnen 
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begrijpen. De tweede categorie is die van patiënten die weinig of geen opleiding hebben, niet of onvol-
doende geletterd zijn en voor wie het taalprobleem een extra factor is bovenop de gebrekkige kennis over 
ziekte en gezondheid in het algemeen. in dat geval volstaat vertalen niet en moeten de tools waarover 
huisartsen beschikken aangepast worden aan een publiek dat niet of weinig geletterd is. 

Van de mogelijke strategieën kunnen de volgende overwogen worden (in stijgende orde van korte termijn naar 
lange termijnperspectief). 

Sensibilisering 

De sensibilisering van zorgprofessionals voor de opvang en de behandeling van patiënten met een andere 
afkomst is een noodzaak voor elke strategie. Maar de werkgewoonten en de mentaliteit veranderen vraagt tijd. 

Aanvankelijk vonden de meeste huisartsen dat het niet tot hun taak behoorde – en vandaag is dat gedeeltelijk 
nog zo – maar vandaag wordt het thema ook besproken op de site van de Société Scientifique de Médecine 
générale (de Franstalige ssMg). Deze word verzorgd door Promo santé et Médecine générale, een vzw die 
het licht zag in 2005 en die het resultaat is van het partnership tussen de ssMg en de Fédération des maisons 
médicales.

Representatieve wetenschappelijke artsenorganisaties (Domus Medica voor nederlandstalige artsen en de 
ssMg voor Franstalige artsen) zouden een bepalende rol kunnen spelen bij deze sensibilisering. 

in afwachting van een brede bewustwording kan een strategie aangewend worden waarbij praktisch en een-
voudig advies verspreid wordt bij huisartsen (zie Bijlage 1).

Steun 

Het meeste concrete middel om de dialoog tussen huisartsen en allochtone patiënten te vergemakkelijken is 
de uitbouw van de tolksystemen. 

• De kosten zijn een cruciaal element. In sommige landen is de toegang tot de zorg volledig gratis (Australië), 
in andere landen zijn de kosten hoog en is er zelfs sprake van onderconsumptie (Zwitserland). in nederland 
financierde de overheid aanvankelijk de tolkdiensten voor de medische sector, maar op die beslissing werd 
in januari 2012 teruggekomen. 

• Professionele zorgverstrekkers moeten opgeleid worden in het gebruik van formele tolken om te vermijden 
dat de patiënt zich zorgen maakt over de vertrouwelijkheid en de betrouwbaarheid van de vertalingen (zie 
Bijlage 2).

• De tolkendiensten op afstand kunnen een oplossing zijn voor heel wat logistieke problemen: een centrale 
dienst bevordert het aantal beschikbare talen, de snelheid van de interventie en de uitbreiding van het 
aantal bereikbare uren (idealiter 24 uur op 24 en zeven dagen op 7). 

Tot besluit
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Informatie

Vandaag beschikken de artsen in België niet over middelen om makkelijk informatie over dit thema op te 
sporen. er zijn ook geen websites die hieraan geheel of gedeeltelijk gewijd zijn. 

Het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg heeft over het onderwerp nog geen studies gepubli-
ceerd en ook de Belgische wetenschappelijke organisaties hebben nog geen initiatieven in dit verband geno-
men genomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld nederland (zie Bijlage 3). Op academisch vlak zijn er alleen 
maar een paar voorbeelden van onderzoek naar de zorg voor allochtone patiënten (zie Bijlage4).

Er is nood aan zowel algemene informatie over de specifieke kenmerken van de zorg voor allochtone patiën-
ten, als aan wetenschappelijke informatie (de aanpassing van behandelingen, minder goed gekende patholo-
gieën…), human ressources of referentieorganismen. een informatieve website die alle informatie ter beschik-
king stelt, is de formule die door artsen het vaakst naar voren wordt geschoven. Overigens krijgen die artsen 
liever informatie op aanvraag dan via een verplichte opleiding. 

De wetenschappelijke informatie kan verspreid worden via bestaande kanalen. 

• De sites van Domus Medica (www.domusmedica.be) en de ssMg (http://www.ssmg.be). 
• Het webplatform EBMPracticeNet (http://www.ebmpracticenet.be) dat gratis goede praktijk gidsen levert 

over een heel aantal gezondheidsproblemen die heel goed aangepast zijn aan de Belgische situatie. Het 
wordt gesteund door het Riziv sinds 2010, en gemaakt door het Belgisch Centrum voor evidence-Based 
Medicine (eBM) CeBAM in samenwerking met de Belgische tak van eBM en de nationale Raad voor kwali-
teitspromotie (nRkP). 

Praktisch materiaal 

Praktisch materiaal is wellicht de meest dringende vraag vanwege de huisartsen. Het is ook de meest haalbare 
oplossing om op korte termijn in te voeren, omdat het basismateriaal al in België en in het buitenland aanwe-
zig is in de vorm van documenten voor de huisartsenpraktijk of algemene documenten die kunnen aangepast 
worden.

ervaring, zoals in Zwitserland, leert dat het opstellen van guidelines moet worden aangemoedigd om de kwa-
liteit van de documenten te kunnen garanderen, en om goede ‘hertalingen’ voor artsen en of patiënten te 
bekomen. 

Opleiding

Vandaag is er in de universitaire opleiding voor toekomstige artsen niet veel aandacht voor antropologie. De 
wetenschappelijke wereld heeft weleens de neiging om alles wat niet met diagnostiek te maken heeft, naar 
het domein van de sociale sector te ‘verbannen’.
in de Verenigde staten of in nederland maakt de sensibilisering voor verschillende culturen en bijzonderheden 
van migrantenpatiënten deel uit van het verplicht lessenpakket. in nederland wordt hiervoor een diversiteits-
coördinator aangesteld. in België zou de introductie van dit soort opleidingen een opdracht kunnen zijn voor  
de Universitaire Centra voor Huisartsengeneeskunde. 
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Bijscholing kan toevertrouwd worden aan partners-experts in dat domein via structuren zoals de dodeca-
groepen of LOk’s waarbij kleine gesloten groepjes artsen ongeveer tien keer per jaar samenkomen om over 
een onderwerp te praten met een expert. De deelname van huisartsen aan opleidingen rond zorg voor migran-
ten zou moeten aangemoedigd worden. Dit kan door de thematiek op te nemen in de domeinen waarvoor 
accreditatie is voorzien.

De volksgezondheid 

sommige landen hebben wel degelijk een strategie inzake de zorg voor patiënten van andere origine, maar 
alleen in de Verenigde staten bestaat er een erkend systeem om die strategie te evalueren. 

in 2000 voerden de Vs de CLAs standards in (Culturally and Linguistically Appropriate services in Health 
and Health Care) om de ongelijkheden in de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor immigran-
ten. Vandaag passen zes Amerikaanse staten de ‘standards’ toe voor al het medisch personeel van hun 
zorginstellingen. 

Vijftien prioritaire domeinen voor interventie werden afgebakend: de aanpassing van de zorg aan de noden 
van patiënten in functie van de culturele verschillen, het beheer van de human ressources, de communicatie 
en het gebruik van taalhulp, motivatie en evaluatie. sommige staten zoals new Jersey maakten de opleiding 
in culturele verschillen verplicht in de universitaire opleiding. Als aan die vereiste niet voldaan wordt, moet het 
personeel bijscholing volgen (een module van enkele uren). 

 

Tot besluit
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BiJLAge 1

	 	 In	‘L'accompagnement	des	demandeurs	d'asile	et	réfugiés.	Repère	pour	les	professionnels	de	la	santé	mentale’.	Institut	Provincial	
d'Orientation	et	de	Guidance,	Paul	Jacques,	Cliniques	de	L'Exil.	2008.

 a retenir lorsqu’on ne partage pas la même culture

• Depuis combien de temps la personne est-elle en Belgique ?

• Quel est son pays d’origine ?

• Quelle est sa langue maternelle ?

• La personne parle-t-elle le Français ?

• A-t-elle de la famille ou des connaissances en Belgique ?

• Le patient serait-il plus à l’aise avec un professionnel du même sexe ?

• Si possible travailler avec un interprète de confiance. L’interprète médiateur est d’abord un 'passeur de 
mondes'.

• Garder à l’esprit que vous vous adressez à une personne d’une autre culture qui, pour cette raison, peut 
interpréter des événements et des sentiments d’une autre manière.

• Tenir compte des croyances du patient pour formuler la cause du problème.

• Toujours demander: comment, chez vous, ce que vous vivez comme souffrance aurait été traité; qu’auriez-
vous fait dans votre pays ? qui seriez-vous allé consulter ?

• Tenir compte du rôle de la famille dans la décision de prise en charge.

• Prendre en compte le support que le patient peut ou non trouver dans sa communauté d’origine qui pourrait 
contribuer à la solution (religion, amis, personnes de référence dans la communauté).

• Le patient comprend-il bien le sens du diagnostic et du traitement ?

• Le patient utilise-t-il des traitements alternatifs ?

• Essayer de donner aux entretiens un cadre apaisant.

• Créer un lien: essayer d’être à la distance adéquate entre ‘se mettre à la place de’ et la distance froide.

• Devant des comportements apparemment singuliers ou incompréhensibles, ne pas d’emblée interpréter 
ceux-ci en les attribuant à la différence culturelle.

• Se demander comment, si nous vivions dans les mêmes conditions que la personne, nous réagirions.

• Un comportement, une attitude incompréhensible à nos yeux, peuvent être dus à des problèmes juridiques, 
sociaux ou pratiques de la vie quotidienne, et non liés à la différence culturelle. Identifiez les besoins des 
personnes.

• Trouver des similitudes entre soi et l’autre pour diminuer l’étrangeté et éviter que la personne ne se sente 
encore davantage exclue.

• Essayer de vous appuyer sur les compétences des personnes. La reformulation affirmative ouvre le champ 
des possibles.

• Etre au clair avec ses propres référents culturels et éventuelles appartenances multiples. Aider la personne à 
concilier la double appartenance si elle se sent entre deux chaises inconciliables en apparence.

69koning Boudewijnstichting O V e r z I c H T  Va n  d e  B e S Ta a n d e  H u L P m I d d e L e n



BiJLAge 2

Working with Interpreters
Things to keep in mind when working with interpreters:

• Expect and allow interpreters to introduce their role and responsibilities to you, and in the other language 

to your client

• Whenever possible, provide background information for the interpreter to become familiar with the 

subject matter

• You will need extra time when working with an interpreter

• Avoid long, complex sentences, do not use slang, idiomatic expressions, highly technical vocabulary or 

jargon (when possible)

• speak clearly, loudly and at a moderate pace

• Talk directly to your client/patient not to the interpreter

• Don’t ask the interpreter for his/her opinion

• For long assignments, provide a break as accuracy declines with time (simultaneous after 30 minutes, 

consecutive after 2 - 2 1/2 hours)

• Pause frequently to allow the interpreter to render all the information

• Be aware of non-verbal communication

• encourage the interpreter to clarify terms

• Some words don’t have an exact translation into the foreign language; the interpreter would have to 

provide an explanation of the term, which does not mean he/she is adding information, feel free to clarify 

if in doubt.

• Don’t expect the interpreter to know more about a client’s background than you do

• Don’t say anything in front of the client that you don’t want interpreted

• expect the interpreter to use tools such as dictionaries and note pads

• Be aware of possible administrative necessities – signing forms, filling out feedback forms etc.

http://accessalliance.ca/interpreterservices/request/working
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BiJLAge 3

"Over de grens" ned Tijdschr geneeskd. 2013;157

Samenvatting

• Waarom in achterstandswijken zo weinig gedronken wordt

• Verhoogd risico op invasief melanoom met TnF-remmer bij reuma

• Type virus beïnvloedt beloop voetzoolwratten

• Therapie achter tralies helpt met stoppen met roken

• eén gezondheidsboodschap tegen hart- en vaatziekten en kanker

• Zelfde behandelingsuitkomst in en buiten trial

• Langere ligduur en vaker heropnames bij etnische minderheidsgroepen

• Verschuiving doodsoorzaak nierpatiënten op de lange termijn

• Patiëntgericht én cultureel competent

• gezondheid en zorggebruik van vluchtelingen

• Vertrouwen van Turkse en Arabische allochtonen in hun oncoloog

• Depressie bij allochtonen in de spreekkamer

• Middellandse Zeekoorts: mis het niet

• Beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten van allochtone herkomst

• import van infectieziekten uit Oost-europa

• Chronische ziekten bij allochtonen

• Culturele diversiteit in voeding en overgewicht

• een Colombiaanse vrouw met ferriprieve anemie

• etnische farmacogenetica

• etnische herkomst van patiënten blijft belangrijk

• geneeskundeonderwijs over etnische diversiteit in de zorg
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http://www.ntvg.nl/publicatie/geneeskundeonderwijs-over-etnische-diversiteit-de-zorg


BiJLAge 4

"diabetes en vasten tijdens de ramadan: een observationeel onderzoek onder Turkse migranten 
in België"
Peeters	B,	Mehuys	E,	Van	Tongelen	I,	Van	Bever	E,	Bultereys	L,	Avonts	D,	Yıldız	G,	Remon	JP,	Boussery	K.

Source

Pharmaceutical Care Unit, Faculty of Pharmaceutical sciences, ghent University, Harelbekestraat 72, B-9000 
ghent, Belgium. b.peeters@ugent.be

Abstract

AiMs:
To investigate (i) Ramadan participation, (ii) provision of Ramadan-related advice by healthcare providers, (iii) 
medication use during Ramadan fasting among Turkish migrants with diabetes in Belgium.

MeTHODs:
This pilot observational study was conducted among a convenience sample of 52 Turkish migrants with diabe-
tes in Belgium. Two questionnaires collected information on socio-demographic characteristics, diabetes-rela-
ted characteristics, current hypoglycaemic medication with dosing regimen, participation in the past Rama-
dan, reasons for (non-)participation, use of hypoglycaemic medication during the past Ramadan, advice from 
their healthcare providers about fasting during Ramadan and follow-up of this advice.

ResULTs:
sixteen patients (31%) had fasted during the past Ramadan. Main reason for Ramadan participation was rein-
forcement of faith (12/15), while the main reason for non-participation was having diabetes (34/36). About 
56% of the study population had received recommendations from their healthcare provider(s) about fasting 
and diabetes during Ramadan. The most commonly provided advice was not to participate in Ramadan, follo-
wed by modification of drug therapy. Only 3 patients ignored the advice of their health professionals. In addi-
tion, only 60% of those who actually fasted received recommendations about intake of diabetes medication 
during the Ramadan. Most fasters continued their medication dose unchanged (87% of OHA users and 80% 
of the insulin users).

COnCLUsiOns:
This pilot study found a low prevalence of Ramadan fasting among Turkish migrants with diabetes in Belgium. 
We also found that provision of advice by healthcare providers could be improved. Larger scale studies are 
warranted to confirm these findings.

Copyright	©	2012	Primary	Care	Diabetes	Europe.	Published	by	Elsevier	Ltd.	All	rights	reserved.
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sAMenVATTing

Tijdens een consultatie hebben de huisarts en de patiënt elk hun eigen 
perspectief en die perspectieven kunnen verschillen. Wanneer twee mensen 
naar eenzelfde gezondheidsprobleem kijken, zien ze vaak maar gedeeltelijk 
hetzelfde. Bij patiënten met een andere origine, taal of godsdienst, blijkt dit 
verschil in visie nog groter.

Dit rapport biedt een overzicht van de literatuur, de praktijken en de bestaande 
hulpmiddelen op het terrein – zowel in België als in het buitenland – die de 
huisarts kunnen helpen in zijn dagelijkse praktijk.

er bestaan heel wat middelen en manieren om de interculturele dialoog te 
bevorderen. Zo zijn er bemiddelaars (interculturele bemiddelaars, bemidde-
ling via een computer, vertaal- en tolkdiensten), opleidingen (universitair en 
navormingen), informatieve websites en brochures.

in het buitenland blijken de initiatieven in dit verband talrijker en beter 
gestructureerd dan in België. Zo lijken hier geen tolkdiensten te zijn die ter 
beschikking staan van het hele huisartsencorps, zijn er geen specifieke oplei-
dingen voor tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg en ontbreekt het 
aan online vertaalprogramma’s voor huisartsen. Ook missen we communica-
tiehulpmiddelen specifiek voor dit type consultaties, documenten over de zorg 
en de zorgrelatie opgesteld in de taal van de patiënten, opleidingen en navor-
mingen in de inter- en transculturaliteit aan de faculteiten geneeskunde en 
elders, websites en publicaties over het begeleiden van patiënten van andere 
origine, enz.
Uit deze inventaris blijkt dat België nooit een echte globale strategie heeft 
ontwikkeld voor de zorg voor patiënten van andere origine en met een andere 
taal en religieuze overtuiging. in de praktijk blijkt alles vooral te berusten op 
de goede wil van gemotiveerde huisartsen en van actoren uit het verenigings-
leven die punctueel activiteiten ontwikkelen.

Dit rapport toont duidelijk aan hoe belangrijk het is om alle huisartsen te sen-
sibiliseren en om hen ondersteuning te bieden bij de inter- en transculturele 
dialoog, die ontegensprekelijk een van de grootste uitdagingen vormt voor 
onze moderne samenleving.
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sYnTHèse

Lors d’une consultation, il existe une différence de perspective entre le méde-
cin généraliste et son patient. Deux regards différents peuvent se poser sur 
un même problème de santé mais ces deux regards peuvent n’en voir que 
partiellement la même chose. Parfois, cette discordance s’accentue encore 
quand le patient est d’origine, de langue ou de religion différentes.

Ce rapport constitue un état des lieux de la littérature, des pratiques et des 
outils existants sur le terrain, en Belgique et ailleurs, qui peuvent aider le 
médecin généraliste dans sa pratique quotidienne.

Parmi ces pratiques et outils visant à faciliter le dialogue, on retrouve le 
recours aux intermédiaires (médiateur interculturel, médiation par ordina-
teur, services de traduction / interprétation, …), les formations (universitaire et 
continuée), les sites web de références et les brochures d’information.

si, à l’étranger, les initiatives se révèlent plus structurées, la Belgique semble 
manquer de systèmes d’interprétariat à destination de l’ensemble des méde-
cins généralistes, de formations spécifiques à l’interprétariat dans le domaine 
de la santé, d’outils de traduction on line à destination des médecins généra-
listes, d’outils d’aide à la communication spécifique à la consultation, de docu-
ments relatifs à la relation de soin dans la langue du patient, de formations 
et formations continuées à l’inter / transculturalité dans toutes las facultés de 
médecine et ailleurs, de sites web et publications centrés sur l’accompagne-
ment de patients d’origines étrangères, …

En fait, il ressort, en filigrane de cet inventaire, qu’en Belgique, on n’a jamais 
vraiment développé de stratégie globale par rapport à la prise en charge des 
personnes d’origines, de langues ou de religions différentes. Celle-ci semble 
encore trop souvent laissée au bon vouloir de médecins généralistes motivés 
ou d’acteurs associatifs qui développent des actions ponctuelles.

Ce rapport illustre toute l’importance de sensibiliser l’ensemble des médecins 
généralistes et de les soutenir dans ce dialogue inter / transculturel qui consti-
tue sans conteste l’un des défis de la société d’aujourd’hui.
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De koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting 

die actief is in België en op europees en internationaal niveau. We willen de 

maatschappij ten goede veranderen en investeren daarom in inspirerende 

projecten of individuen.

 

in 2012 steunden we 1.700 organisaties en individuen voor een totaalbedrag 

van 22 miljoen euro. 1.730 personen in onafhankelijke jury’s, werkgroepen 

en begeleidingscomités stelden vrijwillig hun expertise ter beschikking. De 

stichting organiseert ook debatten over belangrijke maatschappelijke thema’s, 

deelt onderzoeksresultaten via (gratis) publicaties, gaat partnerschappen aan 

en stimuleert filantropie ‘via’ en niet ‘voor’ de Koning Boudewijnstichting. 

 

De stichting werd opgericht in 1976, toen koning Boudewijn 25 jaar koning was.

dank aan de nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde 

steun.

Meer info over onze projecten,  

evenementen en publicaties vindt u op 

www.kbs-frb.be. 

een e-news houdt u op de hoogte. 

Met vragen kunt u terecht op 

info@kbs-frb.be of 070-233 728

koning Boudewijnstichting,  

Brederodestraat 21, B-1000 Brussel

02-511 18 40, 

fax 02-511 52 21

giften op onze rekening 

iBAn: Be10 0000 0000 0404 

BiC: BPOTBeB1 

zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

www.kbs-frb.be

Volg ons op
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