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Voorwoord 
Op 10 en 11 januari 2003 vond de NBTG 
workshop Tolken Gebarentaal in Medische 
Settings plaats. De workshopleider tijdens 
deze twee dagen was Marty Barnum. 
Marty Barnum is tolk Gebarentaal en was 
van 1985 tot 2001 directeur van de Health 
Care Interpreting Program in Minneapolis, 
Verenigde Staten. Haar vakgebied is het 
tolken van medische en geestelijke 
gezondheidssettings. 

De tweedaagse workshop werd 
bezocht door 57 deelnemers, waaronder 
een Oostenrijkse tolk en twee Belgische 
tolken. De voertaal gedurende de 
workshop was Engels.  

Onder het UMC, waar de eerste dag 
plaats vond, bevindt zich een 
noodhospitaal waar tijdens de workshop 
enkele situaties uit de praktijk nagebootst 
werden.  

De tweede dag was speciaal voor 
de tolken en de vierdejaarsstudenten die de 
ook de eerste dag hadden bijgewoond, met 
onder meer als onderwerp ethiek en het 
nemen van beslissingen.  

Karin van der Ree van het 
Nederlandse Gebarencentrum presenteerde 
daarnaast de speciaal ontwikkelde 
videoband over gebaren in medische 
settings. 

De workshop was georganiseerd 
door de beleidsmedewerker Maya de Wit. 
De verslaglegging tijdens de eerste dag 
werd gedaan door Georgia van der Gen. 
Zij kreeg versterking hiervoor op de  

 
 

 
tweede dag door Bianca Dol. Enkele van 
de powerpoint dia’s die gebruikt zijn 
tijdens de workshop zijn ook opgenomen 
in dit verslag.   
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TOLKEN GEBARENTAAL IN MEDISCHE SETTINGS: DAG 1  
 

Introductie door Marty Barnum 
Marty is onder de indruk van de grote 
opkomst. Er zijn haar al meteen een aantal 
overeenkomsten opgevallen m.b.t. tot 
tolken gebarentaal in de VS en in 
Nederland; bijna iedereen draagt donkere 
kleding, en bovendien zijn er onder de 57 
aanwezige personen maar 3 mannen. 

 
Marty: “Ik ben in 1987 begonnen met het 
tolken voor dove mensen. Mijn tweede taal 
is eigenlijk Russisch, en toen ik in 
Duitsland kwam te wonen leerde ik een 
beetje Frans. Eigenlijk ben ik altijd wel 
geïnteresseerd geweest in talen.  

Op het moment dat ik voor het eerst 
in aanraking kwam met gebarentaal had ik 
inmiddels al 6 kinderen en een hond en ik 
wilde wel eens iets anders. Het gevolg was 
dat ik verslaafd raakte aan gebarentaal, die 
toen nog niet eens een officiële taal was. 

Halverwege mijn opleiding aan het 
Vocational Technical Institute raadde een 
docent mij aan tolk te worden. Na een 
opleiding van twee weken signed English, 
een soort NmG, ging ik aan de slag.  

Om voor deze opleiding te slagen 
had ik verhalen moeten ‘vertalen’ maar 
eigenlijk wist ik dus gewoon nog niets. 
Maar daar stond ik hoor, ‘tolkmachine’ 
voor vier dove personen. Ik voelde me echt 
alsof ik weer terug naar school moest.  

Maar dat was nog niet alles. Op de 
derde dag kwam er een nieuwe persoon bij 
die iets over zichzelf ging vertellen. Ik 
begon te tolken en vroeg om herhaling en 
herhaling en herhaling. Wat een ellende. 
Hij vertelde waar hij vandaan was 
gekomen en eindelijk toen hij het echt heel 
langzaam vingerspelde zag ik dat hij 
PENNSYLVANIA spelde. Met dank aan 
die school en aan de geduldige studenten 
ben ik nu helemaal technisch onderlegd. 

Vervolgens ben ik gaan werken 
voor de rechtbank van de gevangenis 
waarbij mensen een afkick programma 
konden volgen. Het werk was afwisselend 

maar het betaalde slecht. In Minnesota 
hebben ze een geweldige tv-zender, het 
chirurgiekanaal. Gisteravond heb ik 
bijvoorbeeld nog naar een 
ruggenmergoperatie gekeken. Inmiddels 
ben ik al ruim gespecialiseerd in het tolken 
van en in medische settings binnen de 
gezondheidszorg.” 

 
Tolken in de gezondheidszorg 
“De tolken die al in de gezondheidszorg 
werken kennen de uitdagingen; een arts is 
niet gewend dat er een persoon naast hem 
of haar staat, en daar komt de tolk bij als 
derde persoon. De situatie is vergelijkbaar 
met die binnen het onderwijs; de docent 
voelt zich bedreigd door de aanwezigheid 
van de tolk. 

Ik kan me een situatie herinneren 
waarin ik aan het tolken was bij een cursus 
lassen. De docent besteedde totaal geen 
aandacht aan de dove student en ik was 
nog niet ervaren genoeg om hem daar op te 
wijzen. Toen hij eindelijk eens iets aan de 
dove student vroeg, ben ik na de les naar 
hem toegegaan en heb hem overladen met 
complimentjes, dat ik zo tevreden was over 
de samenwerking, dat het zo goed was dat 
hij contact had gemaakt, etc. Het werkte zo 
goed dat ik hem een poosje later in de 
docentenkamer over zijn dove leerling 
hoorde praten.  

Als tolk kun je veel doen om een 
goede relatie te bewerkstelligen. Een 
onderzoek in Minnesota heeft uitgewezen 
dat mensen uiteindelijk genezen door de 
relatie die ze met hun hulpverlener hebben. 
Voor de tolk betekent dat een belangrijke 
rol in de communicatie tussen de dove 
persoon en de hulpverlener. Dat maakt ons 
werk nou zo leuk, we vertalen niet alleen, 
we brengen het contact tussen mensen tot 
stand.”  

 
Wat moet de tolk kunnen? 
“Vier jaar de taal leren is niet afdoende, 
voor je met dit werk begint moet je op de 
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hoogte zijn van medische procedures m.b.t. 
bijvoorbeeld radiologie. Ik heb gemerkt dat 
medici ervan uitgaan dat je voor jezelf 
zorgt. Op mijn 43ste was ik zwanger en 
stond op het punt met de radiologe naar 
binnen te gaan. “Is er niets wat je mij moet 
vragen?”, vroeg ik aan de radiologe. Ze 
begon hard te lachen, en dacht 
waarschijnlijk dat je op je drieënveertigste 
niet zwanger meer kunt zijn, maar ze had 
het me moeten vragen zodat ik me tegen de 
straling kon beschermen. Nu was ik 
gelukkig zelf op de hoogte van de gevaren 
van de straling en kon zelf actie 
ondernemen. 

Ik zou ook alle stagiaires willen 
aanraden een ziekenhuis binnen te lopen en 
een stageplaats te vragen, je kunt zoveel 
leren van zo’n stage. Welke classifier 
gebruik je voor de ruggenwervels, hoe ziet 
het er allemaal uit, welke woorden kom je 
allemaal tegen, hoe reageer je op de geur 
die er in het ziekenhuis hangt, voel je je er 
op je gemak? Wanneer ik een cursus ga 
tolken wil ik ook altijd precies weten waar 
het over gaat, als ik het goed wil doen 
moet ik ook de overtuiging hebben dat 
bijvoorbeeld alcoholisme daadwerkelijk 
een ziekte is, en begrijpen dat er 12 
stappen nodig zijn om beter te worden.”  

 
Settings in de Gezondheidszorg 
“De gezondheidszorg bestrijkt een groot 
aantal terreinen. Van de tandarts tot de 
dierendokter. Ik heb zelf een enorme hekel 
aan tolken bij de tandarts en ook een 
oogonderzoek zie ik als een echte 
uitdaging. Altijd weer verrassend als de 
oogarts het licht uitdoet en dan vraagt of de 
patiënt zijn vinger omhoog wil steken.  

In eerste instantie zou je denken dat 
het altijd geweldig is om bij een bevalling 
aanwezig te zijn, maar dit hoeft lang niet 
altijd zo te zijn, een kindje kan 
bijvoorbeeld ook dood geboren worden en 
dat zijn toch zaken waar je ook rekening 
mee moet houden. Ik weet nog goed dat ik 
aan het tolken was op een soort bazaar. De 
dierenarts gaf een demonstratie over hoe je 
een poes moest opereren, hij sneed het 

verdoofde beestje open en toonde het aan 
het publiek maar kwam er net op tijd 
achter dat poes zwanger was. En naaide 
haar snel weer dicht.  

In Minnesota is er een wet die 
bepaalt dat alle instanties, dus ook de 
dierenartsenpraktijk, voor de tolk van zijn 
klant moeten betalen. In Nederland is dat 
anders geregeld heb ik begrepen. Zo wie 
zo zijn er heel veel verschillen te 
ontdekken. In Amerika vind je 
bijvoorbeeld op elke school een 
verpleegruimte. Als je gewond raakt dan 
kun je daar worden verzorgd, hier in 
Nederland moet je naar het ziekenhuis en 
is de school alleen verplicht iemand met je 
mee te sturen. 

Bij alle settings moet je je 
voortdurend vragen blijven stellen: ga ik in 
de gevangenis tolken of vind ik het ook 
goed dat de (ex)gedetineerde bij mij komt? 
Ga ik naar een opdracht op de school van 
mijn kinderen voor een cursus seksuele 
voorlichting? Daar kun je met je kinderen 
leuk van gedachten over wisselen. 

Nationale rampen; eigenlijk is 
Amerika al vanaf WO II bang voor het 
communisme, we bouwen bunkers en doen 
oefeningen in de kelders van de 
schoolgebouwen om ons tegen een 
eventuele aanval te beschermen. Toch 
hebben de Amerikanen nooit echt gedacht 
dat het hen daadwerkelijk zou kunnen 
overkomen.  

Welnu, 11 september 2001 hebben 
wij ons lesje wel geleerd. Als gevolg 
hiervan is er nu ook veel aandacht voor het 
bestrijden van rampen en ook enkele 
tolken worden hierin opgeleid.  

Wat doe je bijvoorbeeld als de dove 
persoon gas in zijn of haar ogen krijgt? De 
kunst is dat je op een ramp moet zijn 
voorbereid. Om bijvoorbeeld bij een 
overstroming te mogen en kunnen helpen 
moet je eerst een training van het rode 
kruis hebben gevolgd. En rampen kunnen 
overal gebeuren; in winkelcentra, 
rehabilitatiecentra, afdeling eerste hulp, 
enzovoort.” 
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Professionals in de Gezondheidszorg 
“Omdat we met zo ontzettend veel 
verschillende mensen te maken hebben die 
op zoveel verschillende gebieden 
werkzaam zijn is een gedegen 
voorbereiding voor ons onontbeerlijk. Het 
gebeurt me nog steeds dat ik overvallen 
word door een situatie.  

Zo is er bijvoorbeeld een kapelaan 
van wie ik de gebeden wel eens tolk. 
Afgelopen november zong hij tussen de 
gebeden door plots een deel van het 
volkslied. Of bij een cursus alternatieve 
geneeswijze waar de namen van vreemde 
kruiden worden genoemd, of als wordt 
uitgelegd hoe een lasapparaat werkt. Je 
kunt dit allemaal wel vertalen maar omdat 
je niet weet wat het betekent kun je het niet 
beeldend maken, en geen classifiers 
gebruiken. 

Ik ben een keer uit een situatie 
gestapt. Ik tolkte voor een stel dat meedeed 
in een cursus gezinsplanning. Omdat ze 
gelovig waren mochten ze geen 
voorbehoedsmiddelen gebruiken en ze 
leerden daar aan de hand van het 
analyseren van het speeksel wanneer de 
vrouw vruchtbaar was en wanneer niet. 
Met andere woorden wanneer het veilig 
was om te vrijen. Bij dit stel was er toch 
iets misgegaan en de vrouw was zwanger 
geraakt.  

Tijdens bijbelles had dit stel vragen 
over abortus durven stellen, en ze werden 
zonder pardon de klas uitgezet. Ik kon dit 
niet verder tolken, ik ben zelf niet tegen 
abortus en ik geloof niet in het vernederen 

van mensen. Ik moest me terugtrekken. Er 
is een andere tolk gekomen en ik heb 
uitgelegd waarom ik de opdracht niet af 
kon maken.  

Stel dat ik geen andere tolk had 
kunnen vinden? Dan was ik wel 
doorgegaan, ik kan dan wel neutraal 
blijven maar het voelt dan gewoon niet 
goed. Als laatste staat op deze sheet de 
technische dienst genoemd. Je hebt 
eigenlijk met iedereen te maken als tolk.  

Zijn er in Nederland nog meer 
personen of diensten waar je als tolk mee 
te maken hebt? Nee, ik begrijp dat het 
ongeveer hetzelfde is. Er is een belangrijk 
verschil en dat is dat er in de Amerikaanse 
ziekenhuizen een patiëntenvertegen-
woordiger is die de belangen van de 
patiënten ter plaatse behandelt. Deze 
vertegenwoordiger heeft aardig wat te 
vertellen en je kunt hem of haar ook 
inschakelen wanneer je vindt dat jij of je 
klant onjuist worden bejegend.” 

Een tolk heeft ook met andere 
mensen te maken. Het hoeft niet altijd de 
patiënt te zijn voor wie je tolkt. Het kan 
ook zijn dat een persoon aan de beademing 
ligt en dat de familie moet besluiten of ze 
hem van de beademing af moeten halen. 
Als er dan een doof familielid bij is dan 
tolk je voor dat familielid.” 

 
Kwaliteiten van een tolk in de 
Gezondheidszorg 
“Aan de kwaliteiten voegen we toe dat je 
tegen lichamelijk contact moet kunnen en 
dat je sociaal vaardig moet zijn. En dan 
nog moet je je altijd bewust zijn van een 

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Health Care Professionals

n Doctor
n Physician assistant
n Nurse
n Technician
n Phlebotomist
n Surgeon
n Dentist
n Occupational

Therapist

n Physical Therapist
n Psychologist
n Administrators
n Medical Student
n Resident
n Pastoral Staff
n Patient Rep.
n Maintenance

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Health Care Prof. - ctd.

n Patient
n Visitors
n Family
n Volunteers
n Speech Therapists
n Coroner

n Food Service
n Security
n HUC
n Transcriptionist
n Veterinarian
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aantal dingen. Je kunt over genoeg 
verstand beschikken, maar als je zelf een 
nare ervaring hebt gehad op seksueel 
gebied, als je bijvoorbeeld verkracht bent 
en je komt in een situatie waar je moet 
tolken voor iemand die een soortgelijk iets 
heeft meegemaakt, hoe reageer je dan? 
Misschien wil je de persoon dwingen 
aangifte te doen, maar het kan ook zo zijn 
dat je het juist heel goed kunt tolken omdat 
je het zelf een keer hebt meegemaakt. 

Het is nodig om je goed voor te 
bereiden op een opdracht. Weten we van 
tevoren altijd in wat voor situatie we 
terecht zullen komen? Ja en nee. Wanneer 
je een opdracht krijgt voor de blijf van 
mijn lijf huizen in Amerika krijg je vooraf 
absoluut geen informatie. Maar je weet wel 
dat je stevig in je schoenen moet staan, 
want dat het een moeilijke situatie wordt 
dat kun je voorzien.  

Bovendien kan de informatie ook 
fout zijn. Zo kwam ik een keer naar het 
ziekenhuis voor een test voor 
baarmoederhalskanker van Sharon Smith. 
Ik kon mevrouw Smith niet vinden en 
vroeg aan de balie of ze wisten of Sharon 
Smith al binnen was. Word ik bij een man 
gebracht. Ik moest lachen en zei: “Ik 
geloof niet dat u voor deze test komt?” 

Ook werd ik gevraagd te tolken 
voor een vrouw die juist een miskraam had 
gehad terwijl ik zelf hoogzwanger was. In 
dit geval dacht ik dat het beter voor de 
vrouw was geweest als er een andere tolk 
naartoe zou zijn gegaan. 

In Nederland moet je gecertificeerd 
zijn. Men verwacht dat je je diploma hebt 

en dat betekent dat je een bepaald niveau 
hebt. Ook de titel is belangrijk voor jezelf, 
het betekent dat je erbij hoort. Ik vind ook 
dat je als professional betaald moet 
worden, tenslotte moet je ook zorgen dat je 
niveau op peil blijft.  

In Minnesota heeft men sinds kort 
bepaald dat je een bepaald niveau moet 
hebben om in de ziekenhuizen te mogen 
tolken. Voorheen kon een ieder die dat 
wilde zich opgeven als “ziekenhuistolk” 
met als gevolg dat er nu rechtzaken tegen 
een aantal ziekenhuizen lopen. Voor het 
overige is het in Amerika qua vereist 
niveau niet zo goed geregeld als in 
Nederland.  

Een ander groot verschil tussen de 
situatie in Nederland en Amerika is de 
wijze waarop een tolk wordt aangevraagd. 
In Nederland schakelt de dove persoon een 
bemiddelingsbureau in, maar in Amerika 
moet de instelling waar de dove persoon 
naar toe gaat zorgen dat er een tolk 
aanwezig is. Omdat er zo’n tekort is aan 
tolken ontstaat het probleem dat de 
instellingen denken: liever een slechte tolk 
dan geen tolk, en dat ze zomaar iemand 
aannemen. En zoals ik al zei kan iedereen 
in Amerika zich tolk noemen. 

Moet een tolk intelligent zijn? Ja 
dat geloof ik wel, al hoewel er door 
anderen vaak anders over wordt gedacht. 
Ik begon eerst met vijf dagen per week in 
het onderwijs te tolken, maar zag dat 
andere tolken veel leukere opdrachten 
hadden en meldde de docent dat ik 
volgende week niet meer zou komen. Wat 
was zijn reactie op mijn mededeling? “O, 
was het te moeilijk voor je?” Veel mensen 
zien een tolk als iemand die maar een 
beetje met zijn handen staat te wapperen, 
maar verder nergens verstand van heeft. 
Mensen kunnen heel verbaasd reageren als 
ze merken dat ik op de hoogte ben van 
bepaald vakjargon. 

Gezond verstand is ook heel 
belangrijk in ons vak. Stel dat je bij een 
patiënt staat die zegt dat hij moet 
overgeven en je om een spuugbakje vraagt. 
Dan zeg je niet dat je onmiddellijk de 

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Qualities of a Health Care
Interpreter
n Certified interpreter
n Sound mental health
n Intelligent
n Good common

sense

n Flexible
n Quick thinker and

problem solver
n High tolerance for

suffering, sights,
sounds, and smells
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zuster zal gaan halen, nee dan geef je eerst 
het spuugbakje en dan pas haal je de 
zuster. 

Moet een tolk flexibel zijn? 
Jazeker. Een opdracht kan altijd anders 
lopen dan je van tevoren had bedacht, de 
tijd kan uitlopen, het kan een NmG 
opdracht zijn. Je moet ook snel kunnen 
denken en probleemoplossend kunnen 
denken. 

Je moet ook weten op welk gebied 
je moeite hebt, ik houd er bijvoorbeeld niet 
van om aangeraakt te worden en raak zelf 
ook niet snel een ander aan. Dit is lastig als 
je wordt opgeroepen om voor doofblinde 
personen te tolken.  

Zo zijn er ook mensen die niet 
tegen botbreuken kunnen of tegen de 
geuren die in een ziekenhuis hangen of, 
zoals ik weer niet tegen lichaamsgeur 
kunnen. Ik was zo blij dat ik eindelijk een 
eerste keer mee mocht tijdens een operatie. 
Helemaal opgewonden verscheen ik ter 
plaatse, tot ik dacht van wat ruik ik nou? 
En het bleek dat ze het vlees aan het 
openbranden waren. Ik heb snel een 
juicyfruit kauwgom onder mijn neus 
geplakt en heb geleerd dat het altijd erg 
handig is om die op zak te dragen. Ik weet 
niet of het hier mogelijk is, maar ik wil 
iedereen adviseren om stage te lopen in een 
ziekenhuis en precies te doen wat de 
verpleegsters ook doen. Het is echt heel 
zwaar om andere mensen te zien lijden. 
Soms kun je nog zeggen dat het van het 
doel afhangt, als iemand pijn heeft omdat 
ze aan het bevallen is, is dit heel anders 
dan wanneer iemand pijn heeft die door 
kanker wordt veroorzaakt of als je zelf een 
jong kind hebt dan is het heel moeilijk 
aanwezig te zijn als een kind sterft.” 
 
Rondleiding door het noodhospitaal van het UMC 
met een demonstratie van verschillende 
probleemsituaties. 

 
Plaatsbepaling 
We gaan naar de ruimte onder het 
ziekenhuis die is ingericht als 
noodhospitaal. In de ruimte staan een paar 
stoelen en een ziekenhuisbed. Marty merkt 

op dat de werkelijke setting meestal niet zo 
schoon is, en dat je niet zoveel ruimte hebt. 

Als een vrijwilligster plaats heeft 
genomen op het bed geeft Marty een 
demonstratie van de positie van de tolk bij 
bepaalde onderzoeken. Eerst de test, 
waarbij een uitstrijkje van de 
baarmoederhals wordt gemaakt. Marty: 
“Omdat we als tolk gewend zijn altijd 
naast de horende persoon te staan doe ik 
dat nu ook.” Marty gaat naast de 
denkbeeldige dokter staan en vraag wat 
aan deze situatie mankeert. Marty: “Indien 
je dit een keer meemaakt zorg je een 
volgende keer voor een dekentje zodat de 
patiënte bedekt is, en je gaat in het midden 
naast de liggende patiënte staan. Soms is 
dit vanwege ruimtegebrek niet mogelijk of 
kun je alleen links staan terwijl je liever 
rechts zou willen staan. 

Wat kan er nog meer gebeuren? Ja, 
bijvoorbeeld bij een echo of op de afdeling 
radiologie dat iemand roept: “Doe het licht 
maar uit.” 

De stiltes zijn ook een 
aandachtspunt. Waar kijk je naar? De stilte 
kan benauwend zijn. Zorg dat je of naar de 
muur kijkt of naar beneden, en vergeet niet 
af en toe de patiënt aan te kijken.  

In geval van een borstonderzoek ga 
je nog een stapje naar voren. Het 
oogcontact is dan nog belangrijker omdat 
je de handen niet kunt zien en de patiënt 
met de ogen aan kan geven of hij of zij pijn 
heeft.  

Het kan ook gebeuren dat de arts je 
verzoekt om weg te gaan. Vertrek nooit zo 
maar, maar vertel wat de arts zei, vraag 
wat de patiënt wil en vermijd oogcontact 
met de arts op dat moment. De patiënt 
beslist ten alle tijde.  

Uit ervaring weet ik dat het soms 
ook handig is als je de dokter eerst vraagt 
uit te leggen wat er precies gaat gebeuren 
en dan kun je vervolgens alsnog weg gaan. 
Mannen sturen je bijna nooit weg, en van 
de vrouwen zegt ongeveer 10% dat ze 
willen dat je weggaat. En dan zijn er 
natuurlijk de pubers: die vragen je bijna 
altijd te vertrekken.  
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Wat doe je als een oudere vrouw je 
vraagt haar van het bed af te helpen? Help 
je haar dan? Eerst kijk je en dan pas beslis 
je. Het is beter wanneer de dokter haar van 
het bed kan helpen. Dit helpt je je 
professionele afstand te bewaren. Als er 
geen dokter aanwezig is kun je haar 
natuurlijk wel helpen. 

Ik was een keer bij een bevalling 
waar ik, naast de zwangere vrouw, de 
enige vrouw in de verloskamer was. De 
vrouw moest weer gaan liggen en duwde 
de baby in mijn armen. Op dat moment 
kon dat. Ik hoefde niet te gebaren en als 
vrouw denk je gewoon: dat is ook een 
vrouw die weet hoe je voor zo’n baby moet 
zorgen. 

Wat doe je in de situatie als er een 
gordijn hangt? Je kunt naast het gordijn 
gaan staan dat niet helemaal gesloten is. 
Bij mannen is het eigenlijk altijd 
makkelijker dan bij vrouwen. Het helpt 
ook altijd wel als ik zeg dat ik getrouwd 
ben, vijf zonen heb, en zo’n beetje alles al 
heb gezien. Mijn leeftijd is ook een 
belangrijke factor. Ik kan me voorstellen 
dat het een stuk moeilijker wordt wanneer 
er een aantrekkelijke jonge vrouw zou 
staan. 

Hoe bepaal je je plaats als je patiënt 
op de zij moet liggen? Je gaat aan de kant 
van het gezicht zitten en houdt oogcontact 
zodat je kunt aangeven wanneer de patiënt 
pijn heeft en dat ook kan stemtolken. Nog 
een tip m.b.t. het stemtolken. Ooit was ik 
bij een operatie aanwezig waar ik aan het 
gezicht van de patiënt kon zien dat ze bijna 
moest overgeven, dus ik zei: “Ik geloof dat 
ik moet overgeven.” Ik kreeg gelijk zelf 
een spuugbakje aangereikt. Nu zeg ik dus 
gewoon zij (de klant) moet overgeven. 

Situatieschets: de patiënt zit op het 
ziekenhuisbed met beide benen aan een 
kant, en wordt onderzocht. De arts loopt 
om de patiënt heen of staat voor hem. Het 
beste is nu een vaste plaats te kiezen, 
schuin in het gezichtsveld van de patiënt en 
dan steeds met de arts mee lopen. 
Belangrijk is dat wanneer het een 
longonderzoek betreft en de arts vraagt de 

patiënt diep in te ademen en de adem vast 
te houden, vergeet dan zelf niet gewoon 
door te ademen. 

Lastig is het als de patiënt slechts 
door een gordijn van de andere patiënten 
gescheiden wordt (in de operatiekamer, of 
op een zaal). Je hebt dan maar heel weinig 
“werk”ruimte en voor je het weet schend je 
iemands privé-terrein. Kies ook in dat 
geval weer een vaste plaats aan de andere 
zijde van het bed dan waar de arts staat 
zodat je elkaar niet in de weg loopt.” 

 
Wat vertaal je? 
“In de ontwaakruimte moet je vaak ook 
veel uitleggen. Verplegend personeel ziet 
het nut niet van je aanwezigheid en ze zijn 
bang dat je naar de andere patiënten gaat 
kijken. Ik probeer ze dan altijd uit te 
leggen dat ik als tolk het enige 
communicatiemiddel met de horende 
wereld ben van de patiënt die uit z’n 
narcose gaat ontwaken. Ik let op of ik de 
vingers zie bewegen en onderwijl lees ik 
een boek. Als ze inderdaad zien dat ik me 
nergens mee bemoei en niet naar de andere 
patiënten gluur laat het verplegend 
personeel hun achterdocht varen. 

Vertaal je alles wat de andere 
patiënten op zaal zeggen? Dat hangt er van 
af. Sommige cliënten zijn zeer 
geïnteresseerd en anderen helemaal niet. 
Als ik denk dat er nuttige, handige, of 
gewoon leuke informatie wordt 
uitgewisseld geef ik daar een samenvatting 
van. 

Anders wordt het wanneer twee 
artsen de deur openlaten en in een andere 
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kamer overleg plegen over mijn cliënt. Zelf 
vind ik zulke situaties vreselijk, en ik wil 
eigenlijk nooit alleen zijn met de cliënt en 
zou ik het liefst vertrekken. Welke opties 
heb je? Je kunt naar de artsen toestappen 
en zeggen dat je kunt horen wat ze 
bespreken en dat je alles wat gezegd wordt 
moet vertalen. En indien dit niet helpt kun 
je ze melden dat je weggaat. 

Het publiek vult aan en zegt dat het 
zelfs de behandeling in gevaar kan brengen 
als de patiënt deze informatie te weten 
krijgt. En iemand anders zegt dat het 
waarschijnlijk niet met opzet is, maar dat 
de artsen ervan uitgaan dat deze patiënt 
doof is en hen toch niet kan horen.” 

 
Wanneer tolk je? 
“Een praktijksituatie: een dove patiënt in 
een rolstoel moet aan de loopbrug 
revalideren. Terwijl de patiënt nog in de 
rolstoel zit legt de arts of therapeut uit wat 
de bedoeling is, en doet het, onderwijl 
verder pratend, voor. Nu is het belangrijk 
dat je de persoon in kwestie uitlegt dat je 
cliënt niet én naar jou gebaren kan kijken 
én het voorbeeld kan bekijken. Eerst moet 
de arts uitleggen wat er gaat gebeuren en 
het dán pas voordoen.  

Als de patiënt eenmaal aan de 
oefening begonnen is, tolk je niet meer. 
Nieuwe informatie onthoud je en geef je 
naderhand. Het werkt ook stimulerend om 
de therapeut een paar gebaren te leren die 
tijdens de oefening gebruikt kunnen 
worden. Bijvoorbeeld standaardgebaren 
zoals je duim omhoog als het goed gaat. 
Dit komt ook de relatie tussen de therapeut 
en de patiënt ten goede. 

Situatieschets: de patiënt loopt op 
krukken en draait een cirkel begeleidt door 
de therapeut. Het is dan belangrijk om 
schuin vooruit te blijven in een hoek van 
45 graden zodat de cliënt je altijd kan zien, 
maar geen last van je heeft.” 

 
Op de buik liggen 
“Een vraag: hoe moet het nou als je cliënt 
op de buik op een bed moet liggen met het 
gezicht naar beneden? Het is belangrijk dat 

je van tevoren signalen afspreekt waarmee 
je informatie kunt uitwisselen.  

Als de cliënt pijn heeft kan ze 
bijvoorbeeld op het bed slaan of op je 
schouder tikken. Ik stel voor dat je op een 
stoel gaat zitten met je rug naar het bed 
toe, binnen handbereik van de patiënt.  

Als ze haar hoofd opzij houdt hoeft 
ze je niet de hele tijd aan te kijken. Soms 
zijn er ook bedden met gaten aan de 
bovenzijde. Je kunt dan eventueel gebruik 
maken van een spiegel op de grond om te 
communiceren. Ook bij een bevalling kun 
je een spiegel gebruiken. Zo sta je niet in 
de weg en ben je meteen verder weg van 
alle “indiscrete” handelingen.” 

 
Röntgenfoto’s 
“Bij het maken van röntgenfoto’s is het 
belangrijk van tevoren tekens af te spreken. 
Je mag immers niet in de ruimte zijn als de 
foto wordt gemaakt wegens stralings-
gevaar. Meestal moet de patiënt ook naar 
de muur kijken wat het communiceren nog 
lastiger maakt.  

Ik vraag altijd aan het verplegend 
personeel om eerst uit te leggen wat de 
bedoeling is. Daarna spreken we af welke 
signalen we gaan gebruiken en dán 
oefenen we deze signalen nog een keer. 
Het kan zijn dat een tik op de linker-
schouder betekent “inademen” en dat een 
tikje op de rechterschouder (nadat je zo 
snel mogelijk bent teruggerend) betekent 
“uitademen”. Je kunt ook een zaklamp ge-
bruiken; één keer aan en uit voor inademen 
en twee keer voor uitademen.  

Wees altijd op je hoede voor 
stralingsgevaar. Vaak gaan de 
verpleegkundigen ervan uit dat je hiervan 
al op de hoogte bent.” 

 
MRI & CAT scans 
“Ik ben een keer gevraagd een MRI scan te 
tolken toen ik zwanger was. Op dat 
moment was er nog geen informatie over 
wat de invloed ervan op het ongeboren 
kind zou kunnen zijn. Ik heb toen het 
zekere voor het onzekere genomen en heb 
het niet gedaan. Nu, achteraf, blijkt dat het 
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geen gevaar oplevert dus nu ga ik altijd 
mee, maar toen wist ik dat nog niet.  

Ik ga mee en houd de hand of soms 
de enkel van de cliënt vast. Wie het zelf 
ooit ervaren heeft, weet dat het heel 
angstig kan zijn. Stel dat je doof bent dan 
heb je voor je gevoel helemaal geen 
contact meer, en kan een hand op je enkel 
heel geruststellend werken. 

CAT scans zijn ook moeilijk. 
Horende mensen kunnen via een 
microfoontje contact houden, maar hoe 
moet dat nou als je doof bent? Ik heb het 
eens mee gemaakt dat een persoon een 
touwtje om zijn teen wilde, gewoon om 
nog iets van contact met de buitenwereld te 
houden. De beste manier om uit te vinden 
hoe iets gaat, is om het zelf te ondergaan.” 

 
De verloskamers 
“In ieder ziekenhuis zijn de verloskamers 
weer anders. Sommige zijn heel groot en 
andere juist weer klein en smal. Een ding 
hebben ze echter gemeen: ze staan vol 
instrumenten en allerlei apparatuur. Een 
monitor is bijvoorbeeld aangesloten op het 
hartritme van de baby. Dit is belangrijke 
informatie, maar hoe tolk je dat? Je kunt 
het ritme op de plaats van je eigen hart 
weergeven, of inderdaad gewoon de 
piepjes van de apparatuur tolken. Maar je 
kunt óók vragen of de monitor zo gedraaid 
kan worden dat de moeder het zélf kan 
zien. 

Bereid je voor op het moment dat 
de geboorte echt is ingezet, want voor je 
het weet ben je er dieper bij betrokken dan 
je wilt. De moeder grijpt je bijvoorbeeld 
vast in haar barensnood, ziet je als 
vertrouwenspersoon en vraagt of je wilt 
blijven. Ik probeer meestal te vertrekken, 
en te wachten op de gang tot ik weer nodig 
ben. In de regel is er wel een partner die de 
vrouw steunt en als die er niet is, is er wel 
iemand anders die die taak op zich kan 
nemen. Toch blijft deze situatie altijd wel 
moeilijk. 

Ik heb een keer foto’s gemaakt bij 
een bevalling. Voor ik het wist kreeg ik 
een camera in mijn hand gedrukt en was er 

geen tijd meer voor overleg. Toen heb ik 
het maar gewoon de foto’s gemaakt. Ik heb 
getracht de artsen en verpleging zó min 
mogelijk voor de voeten te lopen. Toen het 
voorbij was ben ik stilletjes naar de gang 
geslopen, vól van emoties. Dát vind ik zo 
moeilijk. Je bent er de hele tijd bij en er 
gaat van alles door je heen, maar dat je er 
dan toch niet bij hoort.  

Een mooi voorbeeld daarvan is de 
bevalling van een dove vriendin van me. 
Ze had het vreselijk zwaar en na 36 uur 
werd het kindje uiteindelijk met de tang 
verlost. Het was allemaal erg spannend en 
toen het voorbij was en alles in orde bleek 
te zijn kon ik mijn emoties niet helemaal 
meer de baas en ging tegen de muur staan 
terwijl de tranen over mijn wangen liepen. 
Niet professioneel, maar ik kon er op dat 
moment niets aan doen. Gelukkig zag mijn 
vriendin het. Ze gaf me even haar baby en 
toen was alles weer goed en kon ik weer 
terug in mijn tolkenrol.” 

 
De rondleiding is afgelopen en we zijn weer terug 
in de zaal waar we ‘s ochtends zijn begonnen. 

 
 

Kwalificaties 
“De tolk moet interesse hebben in het 
werkveld en zich afvragen of zij of hij de 
aangewezen persoon is om hulp te bieden 
bij een ongeval. Het werkterrein is breed. 
Je kunt niet zeggen: dit wil ik wél doen, en 
dat doe ik niét. Je moet dus een flexibel 
persoon zijn. Het is ook prettig als je al wat 
levenservaring hebt, zoals bijvoorbeeld het 
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ondergaan van een operatie. Anders is de 
kans groot dat je de operatie ziet en je 
nooit meer geopereerd wilt worden.” 

 
Intervisie 
“Het is niet leuk en bijna niet mogelijk, om 
altijd maar weer uit te moeten leggen waar 
je nu precies tegenaan loopt in je vak. Er is 
niemand die je echt begrijpt. Alleen andere 
tolken weten hoe het is. In Amerika is 
momenteel een onderzoek gaande naar de 
gevolgen van geheimhouding voor 
vertalers. Iedereen heeft altijd geleerd dat 
je zwijgplicht hebt en dat je niet mag 
praten over wat er allemaal tijdens je werk 
is gebeurd.  

De laatste tijd raakt men steeds 
meer doordrongen van het feit dat het voor 
de vertaler heel zwaar kan zijn. Hoe kun je 
er dan wél mee omgaan?  

Stel je hebt een stressdag in het 
ziekenhuis achter de rug en de dokter was 
onbeschoft tegen je. Je móet het kwijt, wat 
doe je dan? Je opties zijn: je partner, de 
dokter, je collegae (die je vaak al vanuit de 
opleiding kent). En wat zeg je dan? Als je 
zegt van: “nou ik heb vandaag voor die 
persoon getolkt en dit en dit en dat 
gebeurde er,” dan schend je daarmee je 
zwijgplicht.  

Maar je kunt ook zeggen dat je een 
tolksituatie hebt meegemaakt die heel 
zwaar was en de situatie schetsen. Je kunt 
ook je intervisiegroep bellen en het 
gebeuren daar uit de doeken doen.  

Alle artsen, verpleegkundigen en 
specialisten in het ziekenhuis hebben één 
keer per maand een intervisiebijeenkomst 
waar namen en alles worden genoemd. Nu 
weet ik wel dat de dovengemeenschap heel 
klein is, maar twee weten nu eenmaal meer 
dan één. Zolang je geen namen, data en 
tijdstippen noemt, is het geen probleem.  

En als je er echt niet uitkomt, en 
een cliënt heeft je bijvoorbeeld 
toevertrouwd zelfmoord te willen plegen, 
schakel je een specialist in. Dit kan iemand 
uit het ziekenhuis zijn, een docent van de 
opleiding of iemand anders. 

Wij hebben een keer een psychiater 
uitgenodigd voor onze intervisiebijeen-
komst. Bleek toch dat hij geen idee had 
waar wij mee te maken kregen. Waar het 
op neer komt is dat je nare ervaringen 
nooit bij je hoeft te houden. Wanneer je 
iets zwaars meemaakt moet er eigenlijk 
altijd iets luchtigers tegenoverstaan. We 
zijn bij schreeuwpartijen, staan tussen 
ruzies. Als ik dan klaar ben moet ik m’n 
frustratie tóch kwijt.  

Het gaat erom dat je jezelf onder 
controle weet te houden. Mag een tolk 
huilen? Ik vind dat dat soms wel mag. Als 
iedereen huilt mag jij ook best huilen, als 
je je werk maar blijft doen.  

Ikzelf heb meer moeite met het 
beheersen van mijn woede. Dit kun je leren 
door het spelen van rollenspellen en het 
volgen van workshops en trainingen. De 
tolk kan een situatie beïnvloeden en als je 
kalm van binnen kunt zijn, dan breng je de 
boodschap ook beter over.” 

 
De verantwoordelijkheden 
“Ken je eigen beperkingen. Jij bent vaak 
de enige die weet of je iets goed doet en 
dus moet je ook nee kunnen zeggen. 
Waarom zou je bijvoorbeeld nee zeggen 
als je wordt gevraagd om voor de premier 
te tolken? Dat kan zijn omdat je geen 
affiniteit hebt met de politiek, omdat je niet 
op tv. wil, omdat je de verantwoordelijk-
heid te groot vindt, of omdat je niet op de 
hoogte bent van het vakjargon, enz.  

Toch heb ik een keer voor een 
atleet getolkt, een ware beroemdheid 
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terwijl ik niets wist van zijn sport of 
vakjargon.  

Ik zou een keer heel graag de 
gedichten van Maya Angelo tolken, maar 
het is beter om dit door een Afro 
Amerikaanse tolk te laten doen aangezien 
de gedichten en de dichteres daar hun 
oorsprong vonden. Dat lijkt misschien 
vreemd, maar ik heb een keer het 
toneelstuk “Odipheus” gezien met Morgan 
Freeman die zich atletisch over het toneel 
bewoog. Het werd getolkt door een 
houterige blanke tolk, en dat paste gewoon 
niet. Wel heb ik een keer voor Willy 
Nelson mogen tolken en dat heb ik 
helemaal zelf gedaan. 

Tijdens het tolken hebben we 
allemaal wel eens iets gemist, dat is 
inherent aan ons beroep en dat moeten we 
onszelf ook niet te zwaar aanrekenen. Maar 
in het medische circuit is dat geen optie  
“Je moet die medicijnen gewoon een keer 
innemen, zie maar wanneer.”  

Als je een spreker onderbreekt 
omdat iets niet duidelijk is of je het niet 
goed verstaan hebt, betekent dat niet dat je 
een slechte tolk bent. Vraag om 
duidelijkheid.  

Zo was ik een keer in een situatie 
met een ingewikkelde 
verzekeringskwestie, de persoon zou niet 
verzekerd zijn als hij een hartaanval zou 
krijgen, maar wel als hij deze medicijnen 
zou slikken. Het verhaal was voor mij 
absoluut niet duidelijk en de cliënt keek me 
wazig aan. Ik heb om opheldering bij de 
arts gevraagd. 

Soms worden er gevaren van een 
behandeling uitgelegd en moet de patiënt 
tekenen dat hij akkoord gaat en op de 
hoogte is van deze gevaren. Antwoord 
nooit voor de klant dat ze het hebben 
begrepen. En leg nooit zelf uit wat de 
bedoeling is. Stel dat je verkeerde 
informatie geeft. Dat is geen last die jij op 
je schouders wilt dragen.” 

 
Relay tolken 
“Relay tolken komt in Amerika niet veel 
voor. Bij rechtzaken en in het medische 
circuit wordt wel eens gebruik gemaakt 
van een dove tolk (relay tolk) als 
intermediair, en de horende tolk vertaalt 
het dan naar gesproken taal. Met name 
binnen de psychiatrische zorg kan het 
moeilijk zijn in te schatten of de persoon 
alles wel begrepen heeft. 

De dove Hmong populatie in 
Amerika beheerst een andere taal. Ze leren 
nu wel ASL (American Sign Language), 
maar er nog altijd een verschil is met 
andere dove Amerikanen, hier hebben we 
dus vaak wel bij de communicatie een 
dove relay tolk nodig. 

Vul nooit in wat je verwacht dat de 
persoon gaat zeggen. Er was een tolk die 
bij een tv show aan het werk was. Op het 
moment dat de show ging beginnen, en de 
uitzending al was gestart viel het geluid 
uit. De tolk kende de titel en gebaarde deze 
ook zonder dat ze het dus daadwerkelijk 
had gehoord. Nu is het in dit geval niet 
rampzalig, maar in de medische wereld doe 
je dat dus nooit. 

In de operatiekamer spreek je nooit 
de artsen aan. Ken je setting en weet bij 
wie je moet zijn in geval de patiënt tijdens 
de operatie bij kennis blijft. Je hebt de 
chirurg, de anesthesist, de patiënt, de 
verpleegsters, de assistenten en nog een 
persoon die ik altijd de “flying nun” noem. 
Dit komt omdat ze altijd druk in de weer is 
met de zorg voor iedereen die in de OK 
aanwezig is. Als je tijdens de operatie niet 
lekker wordt, meld je dit aan haar. 

In het ziekhuis worden de zware 
beslissingen genomen door het bestuur. 
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Zelf houd ik niet van hiërarchie maar het is 
nodig om te weten wie waar de scepter 
zwaait. In de OK is dat bijvoorbeeld de 
chirurg en in een medische setting de arts. 
In de praktijk zul je ontdekken dat de 
verpleegsters degenen zijn waar je de 
meeste hulp van krijgt.  

Stel nou dat je als tolk een 
probleem hebt. Met wie praat je daar dan 
over? Dat hangt van het probleem af. Stel 
dat de familie van de patiënt komt en ze 
sturen je weg en de patiënt is wakker. Jij 
weet dat je speciaal voor de patiënt bent 
aangevraagd. Met wie overleg je dan? Met 
de patiënt of met de arts?  

In Amerika ben je in dienst van het 
ziekenhuis. Ik denk dat je dan moet kijken 
bij wie je je het meest op je gemak voelt. 
Ik heb een keer meegemaakt dat ik voor 
een patiënt kwam en werd gewaarschuwd 
dat ze vandaag in een slechte bui was.  

Ik wilde wel naar binnen maar 
alleen als er personeel mee zou gaan. Ik 
kreeg te horen dat iedereen bezig was en 
het druk had, maar ik weigerde alleen naar 
binnen te gaan.  

Iedereen werd boos op mij. Toen 
heb ik de patiëntenvertegenwoordiger erbij 
geroepen en die heeft iedereen duidelijk 
uitgelegd wat mijn taak binnen het geheel 
was. Je moet altijd heel duidelijk je 
grenzen aangeven. 

Stel dat je in het ziekenhuis bent 
wanneer er een kind sterft. Je voelt je zo 
beroerd dat je er over móet praten. Dan 
kun je je wenden tot de kapelaan of de 
pastoor, nét wie er aanwezig is, en ze 

hebben beiden ook zwijgplicht. Wie is er 
aanwezig en met wie kun je praten?” 

 
De deelnemers krijgen de opdracht in 
groepjes te praten over dingen waar je 
tegen aanloopt en een thema of onderwerp 
te kiezen dat ze belangrijk vinden. Een 
opsomming van wat er in de verschillende 
groepjes is besproken: 
• Niet voorbereid zijn en controle over 

de situatie verliezen. Met andere 
woorden iets moeten doen wat je 
eigenlijk niet wil. Bijvoorbeeld, je 
denkt dat je komt om een gesprek te 
tolken. Echter ter plekke blijkt dat er 
meteen een ingreep plaatsvindt. Dat is 
onverwacht en eigenlijk heb je als tolk 
geen keus. 

• Een arts met haast. Dit komt vaak voor. 
De patiënt gaat zich weer aankleden in 
de kleedkamer en de arts meldt de 
informatie aan jou met de bedoeling 
dat je het doorgeeft zodat de arts weer 
door kan naar de volgende patiënt.  

• De familie of de arts die je vraagt om 
“dit even niet te vertalen”.  

• Een betuttelende houding.  
• Spanningen bij een emotioneel geladen 

discussie. Hoe ga je om met je eigen 
gevoel? 

• Contact met de cliënt verliezen als 
gevolg van emotie of verdriet. De 
cliënt kijkt weg waardoor de 
“verbinding” wegvalt. 

• Je tolkt voor een doof kind dat in 
aanmerking komt voor een CI. De arts 
ontkent alles m.b.t. dovencultuur en 
gebarentaal. Je bent het niet eens met 
wat de arts zegt, zijn informatie is 
onvolledig. Marty vindt dit een goede 
vraag. Echter als het kind zo klein is en 
beide ouders horend, waarom zou er 
dan een tolk bij dit gesprek aanwezig 
moeten zijn? Het zou ook bij een lezing 
kunnen voorkomen waar voor je gevoel 
te eenzijdige informatie wordt gegeven. 

• Het vertalen van emoties, en met name 
de non-verbale emoties. 

• Wat gebeurt er als je aan gevaar wordt 
blootgesteld? Wat zijn de risico’s, hoe 

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Hierarchy of authority

n Hospital board
n Administration
n Physician
n Intern
n Medical Student
n Nurse
n Aide
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zit dat met de verzekering? Wij krijgen 
zelden volledige informatie i.v.m. de 
geheimhouding.  

Marty zelf heeft het een keer meegemaakt 
dat ze werd gevraagd te tolken voor een 
oudere dame in het ziekenhuis. Terwijl zij 
al in de kamer was ontdekte ze dat alle 
andere personen die binnenkwamen 
mondkapjes op hadden. Ze dachten dat de 
vrouw TBC had.  

“Als ik dit tevoren had geweten had 
ik zelf nog een keuze kunnen maken. 
Helemaal nu met het HIV virus. Pas werd 
bij mijn man bloed afgenomen en de 
persoon die dat deed droeg geen 
handschoenen. Dat zou ik dus nooit gedaan 
hebben. Men ziet vaak niet dat dit soort 
zaken ook voor ons van belang is.” 

“Soms wil ik de psychiater vragen 
hoe het met bepaalde patiënten is, zodat ik 
beter voorbereid ben op het tolken. Vaak 
geeft hij die informatie in eerste instantie 
niet omdat hij zwijgplicht heeft. Maar als 
ik dan uitleg dat ik bijna elk gesprek mee 
ben gegaan en waarschijnlijk meer weet 
dan ieder ander brengt hij me vaak toch op 
de hoogte. Het kan zijn dat ze de laatste 
keer ruzie hebben gehad en dan wil ik 
weten wat de situatie nu is.  

Hetzelfde geldt wanneer je met een 
team van tolken aan dezelfde opdracht 
werkt. Stel dat je tolkt voor een leukemie 
patiënt die zojuist zijn kinderen voor de 
laatste keer heeft gezien. Hij zal boos zijn, 
gefrustreerd en gooien met dingen. Nu 
wisselt de tolk. Dan is het toch ook 
belangrijk om te weten wat er zich 
daarvoor heeft afgespeeld? Waarom de 
man zo boos is. Houd in de gaten hoe je de 
informatie overbrengt naar de andere tolk. 
Overdracht is heel belangrijk. 

Soms zijn er bepaalde risico 
factoren in het spel waarvan je op de 
hoogte moet zijn. Ik moest een keer tolken 
voor een manisch depressieve man, met 
een Bipolaire-stemmingsstoornis die al een 
week geen medicatie had genomen. Ik 
wilde geen moment met die persoon alleen 
blijven. Deze informatie houd ik voor 

mezelf; echter, ik heb het wel nodig voor 
mijn eigen veiligheid. 

Mijn eerste opdracht voor het 
gevangeniswezen was ook zo fantastisch. 
Ik werd gebeld door Patty van het 
bemiddelingsbureau. Ze had een opdracht 
voor me in de gevangenis. Ik was uiteraard 
keurig op tijd, nog voor de advocaat en 
werd in dezelfde ruimte als de gevangene 
alleen gelaten. Dan schiet er wel door je 
heen; wat zou deze man eigenlijk op zijn 
geweten hebben?  

Of een keer dat Patty weer haar 
overredingskracht gebruikte, en me vroeg 
bij mensen thuis te tolken waar de politie 
ook naar toe zou komen. Ik had er al een 
vreemd gevoel over, en mijn man vroeg 
nog of ik dat wel wilde doen. Enfin, ik 
kom daar aan, als eerste, tussen allemaal 
dronken lui en bel aan. Een bonk van een 
kerel doet open en zegt: “aha, u komt voor 
mijn kleine broertje, kom binnen.” En ik 
struikel over de lichamen die daar laveloos 
op de vloer liggen. Toen heb ik toch maar 
even snel mijn moeder gebeld en gezegd 
dat wanneer ze binnen een uur niets van 
me zou horen ze maar even contact op 
moest nemen met Patty. 

Stel dat de cliënt maar ja blijft 
knikken en je twijfelt of hij het begrepen 
heeft of dat het een beleefdheidsknikje is. 
De arts vraagt hem of hij het begrepen 
heeft, dan kun je eventuele twijfel heel 
goed met behulp van intonatie weergeven. 
Als tolk kun je dan ook nog zeggen dat je 
niet zeker bent of je het goed hebt 
overgebracht. Zo wordt het eenvoudiger 
om de informatie nogmaals te herhalen. 

Als het heel ingewikkeld maar 
essentieel is vraag ik ook wel eens of het 
opgeschreven kan worden. Veel mensen 
vergeten dat dit ook een optie is. Ik zie het 
als een vorm van functioneel leiderschap, 
je doel is het optimaliseren van de 
communicatie, en dat is wat je op zo’n 
moment doet. Ik meld ook altijd bij een 
volgende afspraak te noteren dat ze een 
tolk nodig hebben. Er zijn doven die dat 
vreselijk vinden, maar bij hen doe je dat 
dus niet.” 
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Een voorbeeld uit het publiek is: 
wat doe je als een zwangere vrouw een 
echo laat maken, de arts kijkt naar de echo, 
zegt “Ooh” en vervolgens loopt hij de 
kamer uit. De vrouw was niet naar de tolk 
aan het kijken waardoor ze vertaling heeft 
gemist. Marty: “Vertalen wat hij op dat 
moment zegt, maar niet wapperen om haar 
aandacht te krijgen en terwijl de arts al 
vertrokken is alsnog gebaren hij zei “Ooh”. 
Misschien vraagt ze inderdaad om meer 
informatie en die heb je niet en je weet het 
ook gewoon niet. 

Soms is dat vreselijk moeilijk en 
ook best wel eng, wanneer begeef je je op 
medisch gebied en wanneer is je informatie 
van belang? Ik tolkte een keer bij een 
onderzoek voor een vrouw die kanker had 
en bestraald werd. Bij dit onderzoek 
zochten ze naar een bloedprop. Ze zat recht 
op de onderzoekstafel met beide benen 
naar een kant. Ik keek haar recht in de 
ogen terwijl ze onderzocht werd. Plots zag 
ik een verandering in haar ogen. Heel 
minimaal, maar ik heb het toch benoemd 
als “ik zie een verandering in haar ogen.” 
In de eerste instantie reageerde niemand, 
tot haar lichaam ook een verandering 
onderging. Toen riep iemand; “Er is iets 
mis! De tolk zag het aan haar ogen!” 
Twijfel nooit aan jezelf. 

Zo was er ook een cliënt die steeds 
weg keek wanneer de verpleegster iets had 
gezegd en ik het had vertaald. Vervolgens 
keek hij naar mij en vroeg: “Wat?”. Ik 
dacht meteen: die hoort stemmen. Ik kon 
dat niet zomaar zeggen en de verpleegster 
leek niets in de gaten te hebben. Toen heb 
ik de zuster maar gewoon verteld wat er 
steeds gebeurde: jij zegt iets, ik vertaal het, 
hij kijkt weg, en weer terug voor herhaling. 
Waarop de verpleegster reageerde: ‘Oh, 
zou hij misschien stemmen horen?’ 

Wat als een arts om jouw mening 
vraagt? Er staat op de status van de patiënt 
dat hij verstandelijk gehandicapt is. De arts 
vraagt hoe jij daarover denkt. Ik zeg altijd 
dat ik die vraag niet kan beantwoorden 
omdat ik niet gekwalificeerd ben, maar dat 

de patiënt goed antwoord lijkt te geven op 
de vragen die hem worden gesteld. 

Ooit was er een doof persoon, aan 
één oog blind, die te horen kreeg dat zijn 
andere oog ook achteruit ging en toen hij 
dit hoorde verstijfde hij helemaal, wendde 
zijn blik af, en was communiceren niet 
meer mogelijk. Je moet als tolk dan je hele 
arsenaal opentrekken. Je enige optie is 
eigenlijk te wachten, en je kunt aangeven 
wat er gebeurt. Er is geen oogcontact meer 
en je kunt niet meer communiceren. Voel 
je niet verantwoordelijk voor het opnieuw 
opstarten van de communicatie. Dat is de 
taak van de arts. 

Bij de rechtbank of bij agressieve 
patiënten maak ik altijd gebruik van de 
derde persoon, om te voorkomen dat de 
agressie zich tegen mij richt. Ik ken het 
voorbeeld van een tolk die in de rechtzaal 
bij het uitspreken van een scheiding, werd 
aangevallen door de mannelijke helft. 
Gelukkig kon ze op tijd de aanval 
ontwijken en kwam hij alsnog bij zijn ex 
vrouw terecht. 

Zo was er ook een vrouw die naar 
de KNO specialist ging voor een advies 
over een CI. De specialist zei dat hij haar 
niet kon helpen, en dat een CI haar enige 
optie was en daarmee was de kous voor 
hem af. Wat is in zo’n geval goed of fout? 
Ik weet vanuit mijn ervaring dat er 
meerdere mogelijkheden zijn, maar ik ben 
duidelijk geen specialist. Dus ik heb het 
opgelost door de vrouw te zeggen dat ze 
misschien wel eens een kijkje op het 
internet kon nemen. 

Het zinnetje; “Kun jij haar 
uitleggen?”, komt betuttelend en 
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kleinerend over, net of de persoon zelf niet 
aanwezig is. Meestal los ik het op door te 
vertalen: hij vraagt mij of ik aan jou wil 
vragen. De dove persoon heeft dan de 
mogelijkheid om er zelf op te reageren. 
Ook artsen die het gesprek al beginnen 
voor de tolk ter plaatse is: “Nee hoor, ik u 
heb niet nodig, het gaat zo goed.” En hij 
stuurt je weg. Zelfs nadat je hebt uitgelegd 
dat je speciaal bent aangevraagd. Ik ben 
toen op hoge poten naar het 
klachtenbureau gestapt en heb gezegd dat 
ze voortaan de dove mensen bij hem weg 
moeten houden. 

Ook de familie van een dove 
persoon kan jou wegsturen. In Amerika 
kun je dan altijd heel makkelijk zeggen dat 
je hier bent in opdracht van het ziekenhuis, 
en in Nederland dat je speciaal bent 
aangevraagd. De dove persoon zit vaak in 
een lastige positie.  

Als de arts mij vraagt of ik het 
volgende even niet wil vertalen moet ik 
eerlijk zeggen dat het afhangt van hoe 
moedig ik me die dag voel of ik antwoord 
dat het mijn taak is alles te vertalen of 
niet.” 

 
Casus 1 
De tolkopdracht betreft een laseroperatie 
en bij de arts zijn de dove patiënt en zijn 
volwassen zoon. De arts zegt dat de tolk er 
niet bij mag omdat het zo wel lukt, en richt 
zijn blik daarbij strak op de zoon. De 
patiënt zegt dat hij wil dat de tolk blijft, 
maar de arts blijft weigeren en zegt dat de 
kamer dan te vol wordt. De casus wordt in 
groepjes besproken. 
 
Oplossingen?: 

• In Nederland kun je altijd zeggen 
dat de dove persoon je speciaal 
heeft aangevraagd. 

• De patiënt de vraag voorleggen. 
• De arts ervan overtuigen dat het 

heel nuttig, tijdbesparend, en zinvol 
kan zijn om een tolk bij het gesprek 
te hebben. 

• Een probleem verzinnen wat zich 
voor zou kunnen doen. 

 
Marty: “Een voorbeeld uit de praktijk is 
een collega van mij die iets soortgelijks 
mee had gemaakt. Op het moment zelf 
heeft ze het laten gaan, maar ze heeft later 
speciaal een afspraak met de arts gemaakt 
om hem het belang van de aanwezigheid 
van een tolk uit te leggen en wat 
duidelijkheid te scheppen. Ze heeft hem 
kunnen overtuigen van het belang voor zijn 
toekomstige dove patiënten. 

Een leuke anekdote over het belang 
van op de hoogte zijn van medicatie. De 
patiënt heeft medicijnen voorgeschreven 
gekregen van de arts en komt na een aantal 
weken weer terug. De arts vraagt of de 
medicatie heeft geholpen waarop de patiënt 
ontkennend antwoord. Blijkt dat de pillen 
anaal en niet oraal (zoals de tolk had 
vertaald) hadden moeten worden 
ingenomen.” 

 
De haastige dokter  
“De doktoren houden vaak een krap 
schema aan van 10 minuten per patiënt. 
Hoe ga je daar nu het beste mee om? Je 
weet dat je vaak meer tijd nodig hebt, en je 
wilt niet dat de dokter een hekel krijgt aan 
dove mensen omdat ze zijn schema in de 
war brengen. Ten eerste kun je een dubbele 
tijd boeken. Ten tweede kun je de arts 
uitleggen dat het waarschijnlijk langer gaat 
duren. Ten derde kun je zeggen dat je zelf 
bereid bent langer te blijven indien de 
patiënt nog meer vragen heeft, of je kunt 
de patiënt ook naar de zuster 
doorverwijzen voor vragen of het maken 
van een andere afspraak.” 

 
De situatie waarbij je geen input 
hebt 
“Je bent niet voorbereid op de situatie. Stel 
je voor dat je een gesprek komt tolken 
maar de arts bepaalt ter plaatse dat de 
ingreep maar direct plaats moet vinden. 
Indien je dat had geweten, dan had je de 
opdracht nooit aangenomen. Maar de 
procedure is al opgestart en eigenlijk kun 
je nu niet meer met goed fatsoen weggaan. 
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Het is vervelend en frustrerend als 
er niet naar je als tolk wordt geluisterd. 
Ook frustrerend zijn opdrachten die opeens 
twee uur langer blijken te duren. Eigenlijk 
is ons werk heel nederig. Soms heb je het 
gevoel dat je het geweldig doet en een 
andere keer was het weer vreselijk en heb 
je het idee vreselijk gefaald te hebben.” 

 
Vocabulaire/medische terminologie 
“Om goed te kunnen vertalen moet je op 
de hoogte zijn van de namen en 
betekenissen van de medicijnen. Je kunt 
het woord wel vingerspellen maar de dove 
persoon begrijpt het dan vaak toch ook 
niet, en bovendien moet je de dokter steeds 
vragen hoe je dat woord spelt, en dat wekt 
irritatie.  

Hoe kun je die woorden leren? 
Daar zijn verschillende mogelijkheden 
voor. Je hebt: het woordenboek, een 
pillenboekje (waar tevens de neveneffecten 
in staan vermeld), je kunt een cursus 
volgen over medische termen (de cursus 
die de verpleging vaak ook volgt), je kunt 
op Latijnse les, enzovoort. Je kunt het ‘s 
avonds voor je naar bed gaat nog even 
bestuderen. Zo leer je niet alleen de 
woorden maar ook hoe ze zijn 
samengesteld. Medicijnen kunnen heel snel 
veranderen, dus zorg dat je goed 
geïnformeerd blijft en dat je je kennis 
bijhoudt. De patiënten weten vaak 
ongeveer de namen van de medicijnen, dus 
dan moet je de naam kunnen herkennen om 
hem aan de arts door te kunnen geven.  

Het kan ook voorkomen dat je weet 
dat de arts de klant bedondert. 
Bijvoorbeeld als een patiënt een bepaalt 
medicijn niet wil innemen en de arts 
doodleuk hetzelfde medicijn voorschrijft 
maar nu met een andere naam. En ja, moet 
je dat als tolk dan gewoon tolken?  

Het is niet de bedoeling dat je alles 
leert zodat je het de patiënt kunt uitleggen, 
maar nu hoef je het niet voortdurend aan 
de arts te vragen, of hoeft hij het niet 
steeds allemaal op te schrijven. Voor mij 
maakt het niet uit of de arts nou denkt dat 

ik het niet begrijp of de cliënt, als de 
boodschap maar duidelijk overkomt. 

Soms kan het ook goed zijn om de 
patiënt te vragen alles in eigen woorden 
nogmaals te herhalen zodat je kunt 
checken of hij alles begrepen heeft. Of je 
kunt hierover afspraken maken met de arts. 

Welk vocabulaire moet je nog meer 
kennen? De lichaamsdelen. Je moet die 
gebaren echt uit de dovenwereld halen. 
Welke gebaren gebruiken ze zelf? Dus dat 
je bijvoorbeeld niet RIETJE gebaart als de 
dokter zegt dat hij een buis in gaat 
brengen.  

Het is ook handig om speciaal voor 
mannen een lijst met lichaamsdelen te 
maken. De verschillende vormen van 
kanker, waar het zit en in welke vorm, “in 
situ” betekent bijvoorbeeld ingekapseld. 
Voor deze kennis kun je best 
doktersromannetjes lezen, of wat dan ook 
om je vocabulaire uit te breiden. 

Voorafgaand aan een opdracht kun 
je natuurlijk al wat voorwerk doen. 
Bijvoorbeeld over de werking van een 
dialyseapparaat. Pas op dat je niet gaat 
invullen omdat je weet hoe het werkt en 
denkt dat je het begrijpt. Vertaal alleen wat 
er gezegd wordt. 

Je krijgt waarschijnlijk vooral veel 
te maken met oorziektes dus kijk goed naar 
dat oor, hoe ziet het eruit, wat zit er 
allemaal in. Ik kreeg eens na afloop van 
een consult een compliment van de arts 
omdat de cliënt nu voor het eerst helemaal 
begrepen had wat er aan de hand was. 

Klieren, scalpels, andere 
instrumenten, meestal zeggen ze het woord 
wel, maar moet je toch weten hoe iets eruit 
ziet voor je een classifier kan gebruiken. 
De diagnoses, de medicijnen, de namen 
van voorgaande artsen, vaak erg moeilijke 
namen.  

Een gesprek over het ontslag van 
een patiënt uit het ziekenhuis betekent in 
de regel dat de tolk een zware klus heeft 
want dat is het moment dat alles nog een 
keer de revue passeert. Ik bereid me 
meestal voor door de status te lezen en er 
een plaatje in mijn hoofd van te maken. In 
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sommige ziekenhuizen is een “ontslag” 
video, die helaas niet ondertiteld is. Ik 
vertaal de video, maar moet echt oppassen 
dat ik niets aanvul of verduidelijk want ik 
wil niet verantwoordelijk zijn als er iets 
fout gaat. 

Je hebt ook verschillende 
woordenboeken voor verschillende 
probleemgebieden. Ik raad het je echt aan, 
het is immers ook voor je eigen 
veiligheid.” 

 
Weet wat je doet 
“Denk nooit dat het wel bedoeld zal zijn, 
of klonk als, je moet zeker zijn van je zaak. 
Wat doe je als de arts niet duidelijk is 
geweest? Ter illustratie het volgende 
voorbeeld: Een tolk met de naam Nancy 
heeft al ruim een jaar voor een 
kankerpatiënt getolkt en in dit gesprek wil 
de arts haar vertellen dat ze is opgegeven 
en dat ze niets meer voor haar kunnen 
betekenen.  

Het echtpaar arriveert en de arts 
zegt dat chemo geen zin meer heeft en dat 
ze niets meer voor haar kunnen doen. Het 
paar loopt lachend weg. Nancy denkt; hé 
hier klopt iets niet. Ze legt aan de arts uit 
dat ze denkt dat het echtpaar het niet goed 
begrepen heeft en dat men in de 
dovencultuur altijd heel direct 
communiceert.  

De arts roept het stel terug en 
vertelt hetzelfde maar nu met andere 
woorden. Hij zegt nu; ik wil me ervan 
verzekeren dat u beseft dat u nog steeds 

kanker heeft en dat u nog ongeveer vier 
maanden te leven heeft. Nu beginnen beide 
echtelieden te huilen en weet Nancy dat de 
boodschap, hoe vervelend ’t ook is, wél is 
overgekomen. Ik vind dit een vorm van 
functioneel leiderschap. 

Nu gaan we even wat woorden en 
gebaren bekijken. Wat is het gebaar voor 
dokter? Ik zie zo al twee verschillende. 
Eén met twee vingers op de kin, en een 
met een T-hand aan de pols. Dat verschilt 
per generatie. Ik laat de dove persoon altijd 
bepalen welk gebaar ik ga gebruiken. Het 
gebaar van temperatuur opnemen? Dat 
hangt er vanaf waar; onder je tong, oksel, 
rectaal, in het oor? Het is wel van belang 
dat je de juiste plaats aangeeft. Uiteraard 
kun je dat meteen navragen.” 

Bij de volgende sheets behandelt 
Marty een aantal gebaren die met de 
medische wereld te maken hebben. Ze staat 
stil bij de volgende gebaren: 
• URINE AFGEVEN: Dit gebaar is 

duidelijk voor mannen, maar wat als 
het een vrouw betreft? 

• MEDICATIE: Wat als de medicatie 
niet oraal moet worden ingenomen? 

• ONTLASTING AFGEVEN: Hoe krijg 
je dat nou goed in een potje? 

• DIABETES (suikerziekte): Bij 
woorden als deze, waarover je vaak in 
voorlichtingsmateriaal kunt lezen, 
adviseert Marty om het woord eerst te 
vingerspellen, en dan het bijbehorende 
gebaar te maken. Op deze manier 
wordt de koppeling sneller duidelijk. 

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Some things to consider

n You can never know it all!
n When you are not sure, always ask for

clarification
n Non-verbal communication of the Deaf

patient
n Practitioner is not clear, than clarify

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Vocabulary

n Doctor
n Nurse
n Temperature

– in the ear
– under the arm
– under the tongue
– on the forehead

n Weight
n Height

n Blood pressure
n Symptoms
n Medications
n Urine sample
n Blood sample
n Blood draw
n Finger Prick
n Stool sample
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• PIJN : Differentiatie in pijn wordt 
aangegeven d.m.v. mimiek. Het kan 
voor de arts erg belangrijk zijn te weten 
om wat voor soort pijn het gaat. 

• PRIK / INJECTIE: Het is van belang 
om te weten op welke plaats de prik 
wordt gegeven. 

• VOCHT INNAME / DRANK: 
Wanneer het over het innemen van 
vocht gaat is het van belang te weten 
over welke drank de arts het heeft. Is 
het water, thee, telt drank met cafeïne 
erin ook mee? 

• PLEISTER: Waar zit de pleister? Én 
vergeet niet wanneer je hem er 
zogenaamd aftrekt, het voorzichtig, 
met twee duimen te doen. 

• HECHTINGEN: Gaat het hier om 
touwtjes of nietjes? 

• MEDICATIE INNEMEN:  Let op! 
Hierin zit een van de grootste 
uitdagingen. Hoe vaak moet/mag je een 
medicijn innemen? 

 
Opdracht: 
Ga in tweetallen de volgende opdracht 
tolken: “Ik wil dat je deze pillen 4 maal 
daags inneemt drie dagen lang, en 
vervolgens een week lang drie maal per 
dag, en daarna wil ik je terugzien”. En dan 
deze; “Er zijn twee pillen, de ene 3 keer 
per dag bij de maaltijd en de ander op de 
nuchtere maag…”  

“De beste manier om dit duidelijk 
te communiceren is de arts te vragen eerst 
het ene medicijn uit te leggen, en dan pas 
het volgende. Het betekent veel opsommen 
en vaak de arts onderbreken. Artsen 
zeggen het vaak zó snel terwijl het zó’n 
belangrijk onderwerp is. Het kan ook 
raadzaam zijn de arts te vragen het voor de 
zekerheid op te schrijven. Maar dan nog 
gaat het wel eens fout. Zoals in het geval 
van een buitenlander die het Engels niet zo 
goed beheerste, op het etiket stond; tien 
dagen lang één tablet per dag, maar de 
man had begrepen dat hij er iedere dag tien 
moest innemen, en was er bijna aan 
gestorven.” 

 

Vragen 
Het loopt tegen het einde van eerste dag en 
Marty nodigt het publiek uit om vragen te 
stellen. 

Vraag: “Hoe kun je communiceren 
als je vanwege besmettingsgevaar een 
masker of  mondkapje voor je mond en 
neus draagt?”  

Antwoord: “Het masker zorgt dat je 
luchtwegen worden beschermd tegen 
infecties en ziektes, en het is daarom van 
belang dat het goed over je neus en mond 
past. Om toch nog enigszins te kunnen 
communiceren moet je veel met mimiek en 
met je ogen werken, ondersteunt door 
vingerspellen. In sommige ziekenhuizen 
kun je doorzichtige maskers aanvragen. 
Maar deze zijn veel minder comfortabel 
dan de papieren exemplaren, en het 
materiaal ademt niet, zodat het erg 
benauwd aanvoelt.” 

Vraag: “In Nederland is het 
mondbeeld vaak heel erg belangrijk om 
een onderscheid tussen de verschillende 
betekenissen van een bewegingen/ gebaren 
te maken, bv. WERKEN, en MAKEN. 
Maar als je dus zo’n mondkapje draagt is 
dat niet te doen.” 

Antwoord: “Veiligheid gaat toch 
boven alles zoals jullie zullen begrijpen, en 
de situatie is misschien niet ideaal maar 
met mimiek, ogen, en vingerspellen kom je 
toch vaak verder dan je in eerste instantie 
denkt.” 

Vraag: “En als de patiënt net 
geopereerd is zal hij zijn spieren natuurlijk 
moeilijk kunnen bewegen, en ook de ogen; 
hoe gaat dat dan?” 
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Antwoord: “Dit kun je van tevoren 
afspreken, in Amerika mag er geen familie 
of bekende mee naar de ontwaakkamer, 
maar soms kun je afspreken dat een bekend 
persoon een knuffel komt geven om de 
patiënt gerust te stellen, en soms steek ik 
alleen mijn duim omhoog ten teken dat 
alles in orde is. Waar de patiënt zélf niet 
altijd aan denkt, en waar je volgens mij als 
tolk wél aan moet denken is het feit dat een 
dove brildragende patiënt, in tegenstelling 
tot horende brildragende patiënten, zijn of 
haar bril bij zich mag houden tijdens de 
operatie. Hetzelfde geldt voor, meestal, 
wat oudere mensen, die mogen hun 
kunstgebit meenemen, anders is het 
onmogelijk om te begrijpen wat ze 
“zeggen”.” 

Opmerking: Een deelnemer zegt dat 
ze het prettig vindt te horen dat Marty ook 
niet alle antwoorden heeft, en dat er voor 
een dilemma vaak meerdere oplossingen 
zijn. Het gaat erom de beste optie te 
zoeken, en verantwoordelijkheid te dragen 
voor de keuze die je hebt gemaakt. 
Achteraf kun je je altijd bedenken dat een 
andere oplossing misschien beter zou zijn 
geweest maar op dát moment was dát de 
keuze die jij had gemaakt. 

Als laatste opmerking van vandaag 
zegt Marty dat je nooit bang moet zijn om 
toe te geven dat je een fout hebt gemaakt. 
Ook niet als het gesprek allang voorbij is, 
en de patiënten zijn al naar huis. Ga dan 
tóch even naar de therapeut, arts of 
psycholoog en meldt dat je denkt dat je een 
fout hebt gemaakt. Zo creëer je de 
mogelijkheid dat er een volgende keer op 
terug kan worden gekomen en dat je 
eventuele fouten kunt herstellen. 
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TOLKEN GEBARENTAAL IN MEDISCHE SETTINGS: DAG 2 
 

 
Marty: “Tijdens deze tweede dag gaan we 
het hebben over ethiek en het nemen van 
beslissingen. Ethiek is eigenlijk een 
streven, een ideaalbeeld. Er zijn bepaalde 
“instrumenten” die we hanteren bij het 
maken van ethische beslissingen. Werken 
jullie in Nederland met een tolkencode? 
Ja? Dát is nog eens een instrument.” 

 
De instrumenten 
“In de tolkencode staan ongetwijfeld veel 
dezelfde aspecten van wat ik nu allemaal 
opnoem. Niet praten over wat je 
meemaakt, je objectiviteit bewaren, álles 
vertalen, een professionele houding 
aannemen, de juiste kleding dragen. Ikzelf 
heb het voorál geleerd van rollenspelen en 
het oplossen van casussen. De eerste “live” 
situatie was dat ik in de klas stond, naast 
het scherm, klaar om te tolken. Toen vroeg 
de docent aan me of ik het licht uit wilde 
doen. Ik bedacht dat ik in de opleiding 
geleerd had dat ik dat niet mag doen. 
Echter de lichtknop was naast me en de 
docent stond achter in de klas.  

Omdat ik geleerd had dat ik het niet 
mocht doen, durfde ik het licht niet uit te 
doen. De docent heeft het licht zélf 
uitgedaan, maar ik was de hele tijd bang 
dat mijn eigen docenten me om de oren 
zouden slaan met alles wat ik tot dan toe 
had geleerd. Ik heb de code er thuis nog op 
nagekeken en gezocht waar ook alweer 

stond: gij zult het licht niet aandoen. Soms 
kun je de code wat té letterlijk nemen.” 

 
Geheimhouding 
“Betekent dat dat je er echt met niemand 
anders over praat? Soms is het wel in orde 
als je bepaalde dingen vertelt. Het meest 
belangrijkste is wát je met iemand deelt, en 
met wié. Als je nooit iets met anderen deelt 
krijg je een maagzweer. Je bent onderdeel 
van een medisch team. De artsen die daarin 
zitten hebben ook zwijgplicht, maar delen 
wel informatie over de patiënten. 

Maar, wélke informatie delen we? 
“Hij komt uit een gezin waarvan de ouders 
niet gebaarden.” Nee, we delen informatie 
die betrekking heeft op de communicatie; 
ik heb het gevoel dat hij niet echt oplet, of, 
z’n gebaren wijken af, of, ik heb het gevoel 
dat ik niet begrepen word. 

Je geeft ook informatie over de 
cultuur. Daar moet je ook voorzichtig mee 
zijn. Denk maar aan het voorbeeld van die 
vrouw die was opgegeven, en die zelf 
begreep dat ze niet meer terug hoefde te 
komen.” 
 
Tolkmodellen  
“In Amerika heeft Anna Wither in 1984 
vier verschillende vormen van vertalen 
beschreven. Eerst waren het vooral de 
Coda’s die tolkten (Children Of Deaf 
Adults), en andere mensen die het deden 
vanuit de goedheid van hun hart, 
bijvoorbeeld de buren van dove mensen. 

Eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig kwam hier verandering in. Men 
zag in dat dove mensen ook recht hadden 
op privacy en dat ze niet afhankelijk 
moesten zijn van welwillende familie of 
buren. Een opleiding voor tolken werd 
opgezet en de regels waren heel strikt; 
zwart of wit. Dit was een enorme 
overgang, en men noemde dit model het 
Machine model. Nét of de tolk er niet is. 
Dove mensen hebben rechten en de tolken Seminar, 10 & 11 January ‘03

Decision making tools

n Code of ethics
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moeten ze alle ruimte geven. Het leek op 
een scheiding. Vroeger was het zo gezellig 
met elkaar en nu was er zo’n grote afstand. 
Je zag het ook aan het niveau van de 
gebaren van de tolken! Vroeger, toen we 
regelmatig met dove mensen omgingen 
ging het gebaren vanzelf. Toen kwam de 
“scheiding”, en wanneer we nu 
samenkomen kost het ons veel meer 
moeite elkaar te begrijpen. Onze 
gebarentaal is op school geleerd, en niet in 
de praktijk. We kwamen dan ook tot de 
ontdekking dat het machinemodel niet zo 
goed werkt, de tolken willen zich doen 
gelden, zij zijn toch ook aanwezig in de 
ruimte. 

We belanden nu in de periode van 
de Communication Facilitator, m.a.w. de 
persoon die communicatie mogelijk maakt. 
De tolk stelt meer eisen aan de situatie. 
Soms leidt dit tot grote irritatie bij de 
persoon voor wie wordt getolkt. 

Hierna volgt de fase van Cultuur 
Makelaar; de tolkt functioneert als schakel 
tussen twee talen maar ook tussen twee 
culturen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat 
jij als tolk weet dat dove mensen weinig 
verdoezelen. Ze zijn vaak héél 
rechtstreeks, en jij kunt mensen daarop 
wijzen. 

Je vraagt je hierbij af; waarom 
neem ík eigenlijk de beslissingen voor de 
dove persoon. Ik kan het hem ook vragen: 
“Waar wil je dat ik ga staan?” Je hebt te 
maken met tweetaligheid en twee culturen. 
Je moet ook altijd naar de persoon in 
kwestie kijken. Als de persoon hoger 
opgeleid is, kan hij de meeste keuzes zelf 

wel maken. De één is nou eenmaal 
assertiever dan de ander.  

In dit model wordt de tolk meer 
betrokken bij de situatie. Vroeger stond je 
in een hoekje te tolken, maar nu zeg je; 
‘nee!’ De dove persoon wil de tolk én de 
spreker zien. De horende mensen bekeken 
dit met argusogen. Een deelneemster 
vertelt dat haar in de kerk eens gevraagd 
werd om in een hoekje te gaan staan, 
omdat haar aanwezigheid anders te veel af 
zou leiden! Vaak is een achterliggende 
oorzaak dat de spreker zélf in het voetlicht 
wil staan. 

Ik heb het een keer meegemaakt dat 
de pastoor zei dat de doven éénmaal per 
maand naar de kerk mochten komen. Toen 
heb ik me ermee bemoeid, en gevraagd wat 
ze dan de overige drie weken moesten 
doen. 

In dit model eisen we steeds meer 
gelijke behandeling. Cultuur en taal kun je 
niet van elkaar scheiden. Ik haal nu 
opnieuw het voorbeeld aan van de 
stervende vrouw van gisteren. De tolk had 
ervoor kunnen kiezen om haar gebaren 
krachtiger te uiten, maar ze vond die 
verantwoordelijkheid te groot. 

Nu een voorbeeld van een situatie 
bij de rechtbank waar een dove persoon 
zojuist iemand een duw had gegeven. De 
rechter waarschuwde dat hij naar de 
gevangenis zou worden gestuurd als hij dat 
nog een keer zou doen. De dove man 
gebaarde ‘JA’ maar deed dit op een ietwat 
onbeschofte wijze. De tolk vertaalde deze 
ja tóch even iets netter dan oorspronkelijk 

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Four models of
interpretation
n Helper
n Conduit
n Communication facilitator
n Bi-lingual/bi-cultural mediator

Seminar, 10 & 11 January ‘03

Bi-lingual/Bi-cultural
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bedoeld was. Wat ik hier heel belangrijk 
aan vind is dat je dit soort ervaringen moet 
dúrven blijven delen met anderen, zodat je 
in de toekomst misschien nóg betere 
beslissingen kunt maken. 

Je moet de grenzen goed bewaken 
om te voorkomen dat je in het Helper 
model terugvalt. Soms, gebruiken we 
trouwens alle modellen tegelijk. In welke 
situatie zou je bijvoorbeeld nog het helper 
model gebruiken?” Een deelnemer 
antwoordt: Bij laag opgeleide dove 
mensen, die het ontbreekt aan 
levenservaring en maatschappelijk inzicht. 
Wanneer mensen de regels niet kennen ben 
je sneller geneigd te helpen. 

Marty: “Hetzelfde geldt voor kleine 
kinderen en oudere mensen. Mag een kind 
niet bij je op schoot kruipen als het heel 
erg bang is? Ook de vluchtelingen vormen 
zo’n groep. 

Er was eens een vrouw die me na 
het onderzoek vanuit haar rolstoel vroeg of 
ik haar broek aan wilde geven. Terwijl ik 
erover aan het denken ben en het aan een 
zuster wil vragen, zie ik dat de vrouw, in 
een poging hem zelf te pakken, al bijna uit 
haar rolstoel valt. Moet ik die vrouw nou 
laten vallen omdat ik me netjes aan de 
code wil houden? Nee hoor, ik heb haar 
zélfs geholpen die broek weer aan te 
trekken. 

Er zijn ook héél assertieve dove 
mensen, die maken dat je geneigd bent om 
weer terug te vallen in het Machine model. 
Het is eigenlijk ook een van de keuzes die 
je maakt als je de persoon beoordeelt; welk 
model ga ik me aanmeten?” 

Een deelneemster vertelt dat ze 
onlangs bij een workshop was die ging 
over het tolken voor dove kinderen. Ze 
vraagt zich af of je de gesproken taal nou 
aanpast, of dat je wat minder direct bent 
naar de horende kinderen toe.  

Marty antwoordt het volgende: 
“Soms kun je het dove kind vertellen dat je 
dat niet op deze manier kan of mag zeggen. 
Maar als je het kind blijft “redden” met 
aanpassingen in de vertaling zal het kind 
het nooit leren. Je kunt het kind ook 

gewoon uitleggen hoe de communicatie 
tussen horenden en doven werkt, dan 
kunnen ze zelf kiezen hoe ze daarmee om 
wensen te gaan. Van ervaring worden ze 
ook wijzer. Soms zit je als tolk ook in die 
helpende positie.” 

Een vraag van een deelnemer: “Hoe 
kun je de kinderen helpen terwijl je aan het 
tolken bent?” Marty antwoordt: “Stel dat 
een kind zijn nieuwe leraar voor het eerst 
ziet en zegt; “Zo hé, u bent dik!”. Dan laat 
ik het aan de docent over om er een 
leermoment van te maken, of ik zeg zelf 
dat dat in de horende cultuur niet kan 
worden gezegd. 

Op een bruiloft was eens een tolk 
die goed – zichtbaar – zwanger was. Alle 
horende mensen vertelden haar dat het best 
meeviel en dat ze er hartstikke goed uitzag. 
Ze begon het bijna te geloven, tót een dove 
vriend binnenkwam en gebaarde van “Oeh, 
wat ben jij zwaar zeg!” 

Óf en wát je doet met die 
rechtstreekse opmerkingen hangt altijd af 
van de situatie. Een van de deelnemers 
vertelt dat ze door haar dove vader altijd 
gevraagd werd, zulke dingen na afloop bij 
de koffie te melden.” 

Marty heeft er soms moeite mee 
zich in te houden. Ter illustratie komt ze 
met het volgende verhaal. 

Marty gaf voorlichting op scholen 
over dovencultuur met een dove vriendin. 
De voorlichting liep gesmeerd en ze 
begonnen bijna te denken dat ze hier goed 
in waren, tot de vraag kwam over hoe het 
nou zat met C.I. Marty laat bij voorkeur op 
zulke momenten de doven het woord 
voeren.  

Zo ook dit keer en al spoedig 
ontstond een discussie. Én dove persoon 
geeft aan dat hij dat nooit zou willen, 
waarop een horende zegt; natuurlijk wil je 
dat wel. Een andere dove vrouw reageert 
weer en zegt dat ze het ook echt nooit zou 
willen omdat haar hele omgeving doof is. 
Nu zegt een horende, donkere vrouw;  
“Onzin, als jij zou kunnen kiezen om 
morgenochtend hórend wakker te worden 
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dan zou je daarvoor kiezen, want dan is je 
leven een stuk makkelijker!”  

Nu kan Marty zich niet meer 
inhouden en zegt: “Als u ervoor zou 
kunnen kiezen om morgenochtend blánk 
wakker te worden, zou u dat dan doen? Uw 
leven zou er een stuk makkelijker door 
worden!” 

Marty: “Het komt erop neer dat je 
steeds keuzes moet blijven maken, zit ik nu 
in het helper model of in het machine 
model? Je kunt dit altijd blijven toetsen aan 
het netwerk om je heen, intervisie 
bijvoorbeeld is hier erg geschikt voor. 

We willen professioneel zijn. We 
zijn niet dat leuke vrouwtje dat een beetje 
met haar handen wappert. We hebben er 
hard voor gewerkt om zover te komen. 
Professioneel zijn betekent ook dat je 
ergens op aangesproken kunt worden. 

Denk aan het voorbeeld van 
gisteren. Trek aan de bel als je beseft dat je 
verkeerd getolkt hebt. Dit betekent niet dat 
je een slechte tolk bent. Verzin zelf geen 
dingen, vul niet zomaar iets in. Als je het 
niet gevolgd hebt, heb je het niet gevolgd.” 
 
Liaison Model 
“Charlotte Baker Schenk heeft het Liaison 
model geschreven. We gaan steeds meer 
richting conflicterende modellen. Waarom 
werken we eigenlijk met modellen? Omdat 
het je in staat stelt te zien hoe een ander 
jou kan zien. Als bijvoorbeeld een helper 
of een machine.” 

Uit het publiek komt de opmerking 
dat sommige tolken heel erg vast houden 
aan bepaalde modellen. Dus dan heb je niet 
alleen een conflict met je dove cliënt, maar 
ook met je collega. Marty zegt dat je moet 
blijven praten, en proberen uit te leggen 
hoe jij je voelt. Soms zal het helpen, en 
dring je door, en een andere keer niet. Je 
kunt er dan voor kiezen om niet meer met 
de betreffende tolk te werken. 

Marty: “Je hoort ook vaak dat 
cliënten zeggen; “Dat deed die andere tolk 
wél!” Dit soort dingen gebeurt gewoon. Je 
kunt hierop zeggen dat je er niet op 

getraind bent om zoveel 
verantwoordelijkheid te nemen.” 

Een toehoorder zegt dat het ook een 
kwestie van opvoeding is. Zoals je 
bijvoorbeeld de cliënt duidelijk probeert te 
maken dat er voor langere opdrachten twee 
tolken nodig zijn. 

Er volgt een discussie over de 
“opvoeding” van dove cliënten, wat een 
belangrijk onderdeel van het proces is.  

Marty neemt het woord weer en 
zegt dat ze het eens is met de stelling dat er 
ook voor de cliënten workshops zouden 
moeten zijn: hoe ga je om met een tolk? Ze 
heeft ooit samen met Beth Siebert een 
forum georganiseerd. Marty: “Beth was 
doof en zwanger en iedereen zag haar als 
naïef vrouwtje dat waarschijnlijk nog niet 
eens wist hoe ze zwanger was geworden. 
Dat hadden ze mis. Beth was een kei. 
Enfin, samen organiseerden we dus dat 
forum waarvoor ze een dove advocaat, 
psycholoog, docent, én zakenman hadden 
uitgenodigd. Marty had de mensen uit het 
forum een tolk aangeboden. Iedereen ging 
akkoord alleen de psychologe niet. Zij 
vroeg gericht om tolk X. Wij merkten al 
snel dat de tolk niet zo goed was, althans 
niet zo goed als de psychologe zelf dacht 
dat ze was. Na afloop vroegen we haar dan 
ook waarom ze specifiek voor tolk X had 
gekozen. Haar antwoord was dat tolk X 
haar begreep: “Ze onderbreekt me immers 
nooit.” 

Marty laat haar dove cliënten soms 
wel eens zélf stukjes tolken tijdens een 
congres, zodat ze kunnen voelen hoe het 
soms wel eens kan gaan. We zijn eigenlijk 
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een beetje bezig de dove populatie aan het 
heropvoeden. 

Marty: “Nog even over de 
modellen: ga niet in vakjargon praten. Zeg 
niet: ik bevind me momenteel in dit model, 
maar ik heb het gevoel dat jij niet beseft 
dat ik me hierin bevind.” 

 
Normen en waarden 
“Je eigen normen en waarden zijn van 
invloed op je tolken. Je kunt in situaties 
terechtkomen waarin er dingen gebeuren 
die je zelf nooit zou doen, en je er niet bij 
op je gemak voelen. Soms werkt de 
bewustwording hiervan (het herkennen) al 
rustgevend genoeg. In een technische 
opleiding bijvoorbeeld, een echte 
mannenwereld, worden er over en weer 
opmerkingen gemaakt waar ik rustig onder 
kan blijven, maar waar sommige collegae 
van uit hun dak gaan. 

Marty vraagt zich af wat er 
eigenlijk in de Nederlandse wet staat 
beschreven inzake tolken en rechten van 
dove mensen. Eigenlijk wordt alleen 
justitie genoemd, waar men recht heeft op 
een tolk bij een berechting. In Amerika is 
dat anders, daar is wettelijk bepaald dat 
dove mensen recht hebben op een tolk. 

Marty: “In mijn visie moeten tolk 
en cliënt samenwerken om dingen voor 
elkaar te krijgen. Ik bedoel niet dat de tolk 
betuttelend bezig moet zijn, maar dat je 
samen probeert een kloof te overbruggen. 
Wellicht weet de tolk beter welke wegen 
het beste bewandeld kunnen worden 
wanneer je bijvoorbeeld met de overheid 
hebt te maken.  

In 1990 is in Amerika de 
Americans with Dissabilities Act (ADA) 
aangenomen. Het is nu zelfs zo dat dove 
mensen het ziekenhuis aan kunnen klagen 
als er geen tolk geregeld is. Het is zelfs al 
een keer gebeurd, en de man die het 
ziekenhuis aanklaagde heeft 50.000 dollar 
ontvangen.  

Er is ook een overheidscommissie 
opgericht die de ziekenhuizen wijst op een 
aantal zaken die geregeld moeten zijn en 
daar hebben de ziekenhuizen wel ontzag 

voor. Het is dan ook wel een verschil of er 
een tolk binnenloopt die zegt; ik weet dat 
jullie het goed bedoelen, en ik zal jullie 
helpen, óf dat er een dove binnenstapt die 
zegt; ik klaag jullie aan voor 50.000 dollar. 

Terug naar onze normen en 
waarden. Het is duidelijk dat onze 
ervaringen een belangrijk onderdeel 
vormen van ons tolkwerk maar vergeet 
vooral niet een flinke dosis gezond 
verstand te gebruiken.” 

 
Casus 2 
Je ontmoet een 25 jaar oude man bij het 
ziekenhuis om voor hem te tolken tijdens 
zijn beenoperatie. De operatie gebeurt 
poliklinisch. Dat betekent dat hij ‘s 
ochtends wordt geopereerd en nog dezelfde 
dag naar huis kan gaan.  

Tijdens het eerste intakegesprek 
met de verpleegster legt de patiënt uit dat 
hij tijdens een eerdere operatie erg 
misselijk is geworden en moest overgeven 
toen hij bijkwam uit de narcose. Hij is 
bezorgd dat dit weer kan gebeuren en heeft 
gehoord dat een plaatselijke verdoving ook 
tot de mogelijkheden behoort. Hij vraagt 
de verpleegster of dit juist is.  

Ze antwoordt dat het kan, maar dat 
hij dit met de anesthesist moet bespreken. 
Ze zegt hem dat het wel wat langer duurt. 
De algehele verdoving duurt twee uur, en 
een plaatselijke verdoving het dubbele 
daarvan. Ze vertelt hem ook dat de 
beslissing bij de anesthesist ligt. 

De patiënt wordt op de operatie 
voorbereid. Hij heeft zich verkleed en 
draagt nu een ziekenhuishemd. Hij ligt op 
het verrijdbare bed en de voorbereiding 
voor de verdoving is begonnen.  

De anesthesist komt met hem 
praten. De patiënt legt opnieuw uit dat hij 
zich zorgen maakt over de misselijkheid na 
de operatie.  

De dokter zegt dat hij zeker 
plaatselijk kan worden verdoofd. De 
patiënt zegt; ja, maar duurt het niet langer 
om daarvan bij te komen? De dokter 
antwoordt dat het ongeveer even lang 
duurt, beide manieren van verdoven duren 
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ongeveer anderhalf uur voordat ze 
uitgewerkt zijn. De patiënt is helemaal blij 
en kiest nu voor een plaatselijke verdoving. 

Bij jou spelen nu twee dingen door 
je hoofd. Uit eigen ervaring weet je dat er 
meer tijd nodig is om uit een plaatselijke 
verdoving te ontwaken. Verder weet je dat 
de verpleegster er verstand van heeft 
omdat zij degene is die erbij is wanneer de 
patiënten bijkomen. Uit gesprekken met de 
dove persoon weet je bovendien dat het 
belangrijk is dat hij zo snel mogelijk uit het 
ziekenhuis komt. Zijn vrouw is bij hem, en 
de kinderen komen om 16:00 thuis van 
school. 

 
Zeg je iets tegen de patiënt? 
Marty gelooft dat er altijd één goed 
antwoord is: Het hangt van de situatie af. 
Deelnemers discussiëren in groepen over 
de casus. Reacties: 

 
Groep 1: 
De anesthesist weet wat hij doet, ik zou 
zijn mening boven die van de verpleegster 
verkiezen. Jij hebt meer informatie en 
daarom ben je bezorgd of alles wel goed 
zal gaan. Wat je ook kan doen is vragen; is 
het nu 1,5 of 4 uur? De zuster zei volgens 
mij iets anders dan u. Deze groep zou dus 
eerst uitzoeken wie het bij het rechte eind 
heeft zegt Marty. 

 
Groep 2: 
Wij zouden helemaal niets doen. We 
vinden het de beslissing van de patiënt/ 
cliënt, en zien het niet zo zeer als een 
probleem van de tolk. 

 
Groep 3: 
De patiënt heeft als het goed is alle 
informatie zelf ook meegekregen. Hij kan 
zelf ook doorvragen en zijn beslissing 
daarop baseren. Zijn vrouw is er ook en die 
zou de kinderen van school kunnen halen. 

 
Groep 4: 
De dokter weet het misschien wel beter 
dan de verpleegster. De discussie of je de 
mensen wel of langer en/ of beter kent is 

nu niet relevant. Deze groep zou niets 
doen. Er zit echter ook een CODA aan 
tafel en zij zou waarschijnlijk wel iets 
doen. Het blijft lastig, want aan de andere 
kant kun je zeggen, hij is 25, gezond van 
geest, dus waarom zou je ingrijpen. 

 
 

 
Groep 5: 
De laatste tafel vindt het een interessant 
proces; we probeerden in de eerste 
instantie een excuus te vinden om het te 
zeggen bijvoorbeeld; Sorry maar ik moet 
zelf om 16:00 weg. 

We zijn erachter gekomen dat het 
uitmaakt in welke hoedanigheid je naar 
zo’n situatie kijkt; wat zou een collega 
doen, wat zouden andere mensen doen, wat 
doe ik zelf? Uiteindelijk komt het er op 
neer dat je mensen niet kunt dwingen 
bepaalde keuzes te maken. We kwamen tot 
de conclusie dat we niets zouden zeggen, 
maar toch bleven we stiekem zoeken naar 
mogelijke excuses om tóch wat te kunnen 
zeggen. 
 
Marty vat samen: “Over het algemeen zou 
dus niemand iets zeggen, maar blijft er 
toch iets knagen. Ik zal nu vertellen hoe het 
is gegaan. Ik dacht dus dat de zusters het 
beter wisten omdat zij er vaak bij zijn als 
de personen bijkomen. Maar deze man was 
25 en heeft zijn eigen besluit genomen na 
een gesprek met én de zuster en de 
anesthesist. Mijn grootste probleem was 
het feit dat ik daar dan dus de hele middag 
zou moeten blijven. Lieve hemel, hoe kom 
ik hier onderuit. Helaas kon ik geen goed 
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genoeg excuus vinden. Uiteindelijk heb ik 
er tot 17:00 gezeten. Die man moest 
bijkomen, een beetje rondlopen, eten, en 
toen mocht hij gaan. 

Ik heb daar ook geleerd voor 
mezelf te zorgen, wat had ik een honger. 
Ze hebben een vriend gebeld om de 
kinderen op te vangen, eigenlijk hetzelfde 
wat een horende persoon zou doen in zo’n 
situatie. Het was verleidelijk om hen te 
helpen, maar hij was oud en wijs genoeg 
om voor zichzelf te zorgen. Ik wist zeker 
dat de zuster gelijk had, maar wilde niet de 
schuld krijgen van het feit dat hij ziek zou 
worden, overgeven etc. 

Je kunt je dezelfde situatie 
voorstellen, maar nu met een extra 
moeilijkheidsgraad: de patiënt is allergisch 
voor een bepaalde verdoving. Dit maakt 
het ingewikkelder, maar je hoeft nog steeds 
niets te zeggen. Het wordt dan wel een 
ander vraagstuk. 

Stel, je zit voorafgaand aan een 
doktersbezoek met je cliënt in de 
wachtkamer. Ze vertelt je dat ze zwanger 
is. Eenmaal binnen wil de arts haar een 
medicijn voorschrijven. Hij vraagt: je bent 
toch niet zwanger? Ze antwoordt 
ontkennend.  

Nu komen je normen en waarden 
om de hoek kijken. Je weet dat de foetus 
gevaar loopt als ze de medicijnen inneemt. 
Mijn persoonlijke favoriet zou in dit geval 
zijn; wat bedoelt u precies; dat de 
medicijnen kwaad kunnen als ze zwanger 
zou zijn? Dan gaat de dokter nl. uitleggen 
wat de eventuele gevaren zijn, en kan ze 
met deze aanvullende informatie haar 
eigen beslissing nemen. 

Liefst weet ik zo min mogelijk van 
de medische problemen van mijn cliënten. 
Soms heeft iemand jou wel iets gezegd 
maar vergeet dat dan aan de dokter te 
melden, gevolg is dat jij dan met de 
gedachte zit; volgens mij ben je iets 
vergeten te vertellen. 

Het komt er eigenlijk op neer wat 
wel of niet gepast is in bepaalde situaties. 
Je voelt dat je iets moet of wil doen, maar 
de scheidingslijn is erg dun. 

Er was een tolk werkzaam in de 
medische staf van een ziekenhuis. Daar 
was ook een patiënt die door een 
psychiater behandeld werd. De vrouw was 
schizofreen en droeg contactlenzen. Haar 
verschillende persoonlijkheden hadden een 
conflict over het dragen van deze lenzen. 

Bij de behandelend arts merkte de 
tolk dat de arts niet doorhad dat hij te 
maken had met een schizofrene vrouw en 
haar verschillende persoonlijkheden. 
Waarschijnlijk was het dossier te dik en 
had hij het niet doorgelezen. De tolk heeft 
na het consult de arts aangesproken en 
gezegd dat het wellicht verstandig zou zijn 
het dossier er nog eens op na te slaan.” 

 
Verplicht rapporteren 
“In welke gevallen ben je verplicht te 
rapporteren? Stel ik maak een geval van 
kindermishandeling mee. Ben ik dan de 
aangewezen persoon om hiervan melding 
te maken?  

Ik heb deze vraag voorgelegd aan 
artsen en advocaten. Er is op dit moment 
nog geen wet die hierin voorziet. Meestal 
moet er eerst iets gebeuren en dán pas 
wordt er een wet voor bedacht om het 
tegen te gaan. In het ziekenhuis is iedereen 
verplicht mogelijke gevallen van 
kindermishandeling te melden. Als ik het 
als tolk meemaak voel ik me ook verplicht 
er iets mee te doen. Ik heb er mijn eigen 
manier voor gevonden. 

Ik zoek de juiste persoon; een 
pastoor, arts of verpleegster en begin te 
zeggen dat ik weet dat ze net als ik aan 
geheimhouding zijn gebonden. Dan vertel 
ik dat ik met een geval van 
kindermishandeling te maken heb. Ik hoop 
dan dat zij er melding van maken. Zij zijn 
nl. wel verplicht het te melden, en ik heb 
niet het gevoel dat ik mijn zwijgplicht 
verbreek. 

Als ik met een verslaafd persoon te 
maken heb meld ik altijd direct aan de 
persoon dat ik niets wil weten over slechte 
en/of illegale dingen omdat ik verplicht 
ben dat te melden. Dan weten ze meteen 
dat ze me niets moeten vertellen.” 
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Iemand uit het publiek vult aan dat 
je dan voor alle duidelijkheid ook moet 
zeggen dat dat geldt voor persoonlijke 
mededelingen en niet voor de tolksituatie. 

Als voorbeeld noemt Marty een 
situatie tijdens een pauze van een 
bijeenkomst voor verslaafden. De cliënt 
vroeg of Marty een telefoontje wilde 
plegen. Marty stemde toe, maar kwam er 
halverwege het telefoontje achter dat het 
een drugsdeal betrof. “Uiteindelijk hoeven 
wij de wet nooit te overtreden. Dit kun je 
tevoren aan je cliënt melden. Omdat je dat 
hebt gedaan kun je tijdens zo’n gesprek 
ophangen en zeggen dat je niet van plan 
bent de wet te overtreden. 

Nog een voorbeeld. In een 
instelling waar je komt tolken zegt een 
patiënt dat hij die en die tolk gaat 
vermoorden zodra hij weer vrij is. Je maakt 
een opmerking tegen de dokter en deze 
doet er erg luchtig over; ach, hij is niet 
gevaarlijk, maak je niet druk. De patiënt 
herhaald zijn dreigement en weer reageert 
de dokter zo laconiek. Wat doe je dan?  

In dit geval is er voor gekozen de 
collega te waarschuwen. Deze collega kan 
dan zelf bepalen wat hij of zij eraan doet. 
Er is geen wet die zegt dat je verplicht bent 
je collega te waarschuwen, je neemt deze 
beslissing meer vanuit je instinct. 

De Nederlandse wet heeft wel een 
regel die zegt dat je actie moet ondernemen 
wanneer het leven van een ander in gevaar 
is. De wet overstemt de tolkencode, en je 
kunt er in een eventuele rechtszaak nooit 
op aangesproken worden. Je kunt je niet 
beroepen op de tolkencode als je verzuimd 
hebt iemand te waarschuwen of een 
dreigement te rapporteren. 

In Amerika verschilt het van staat 
tot staat of je kunt terugvallen op je 
geheimhoudingsplicht. Het is zo wie zo 
mijn ervaring dat je je altijd kunt beroepen 
op het feit dat je als tolk een doorgeefluik 
bent, en dat je niet alle informatie 
onthoudt. 

De code is geen wet en stijgt er 
nimmer bovenuit. De code is bedoeld om 
de klanten te beschermen en niet de arts of 

de advocaat. Het is de klant die ervoor kan 
kiezen geen gebruik te maken van de 
geheimhoudingsplicht, waardoor een tolk 
tijdens een rechtzaak ook over de cliënt of 
de situatie mee kan praten. Zover ik weet is 
dit in Amerika echter nog nooit gebeurd, 
het betreft hier een theoretische 
mogelijkheid.” 

 
Medisch lexicon en de 
verantwoordelijkheid van de tolk 
“Het is belangrijk om op de hoogte te zijn 
van de termen die worden gebruikt voor 
medicijnen, ziektes en om te weten hoe het 
lichaam in elkaar zit. Immers, als je de 
betekenis niet weet kun je de inhoud en de 
betekenis van de woorden niet goed 
overbrengen. Er is nu een beetje een 
tendens gaande dat tolken zich op bepaalde 
gebieden specialiseren, zowel op zakelijk 
als op medisch gebied.” 

 
Seksueel en lichamelijk misbruik 
“Dit soort situaties kom je tegen in het 
ziekenhuis, de blijf van mijn lijf huizen en 
sociale werkplaatsen. Let er op dat je niet; 
je beste pak draagt, of je mooiste juwelen 
om hebt als je naar een blijf van mijn lijf 
huis gaat. Sommige van de mensen die 
daar zijn, zijn misschien wel in het holst 
van de nacht met alleen hun badjas aan, 
naar buiten gevlucht. Je kunt altijd tevoren 
aan de mensen die er werken vragen welke 
kleding gewenst is. Een broek is vaak 
makkelijk omdat je vaak op de grond zit.  
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Sexual & physical abuse

n Dress: If you are working in a battered
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n Recognize the vulnerability of your client
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Bereid je mentaal voor op alles wat 
je te zien en te horen krijgt. Ga je uit van 
het ergste geval, dan kan het alleen maar 
meevallen. Ikzelf dacht altijd dat ik aardig 
“bij” was, best wel een vrouw van de 
wereld. Maar ik had er geen idee van 
mensen elkaar aan kunnen doen. Elkaar 
overhoop steken, elkaar aanvliegen, een 
baby verkopen om aan drugs te komen. 
Door de televisie zijn we aardig op de 
hoogte van veel zaken, maar als zoiets dan 
in het echt voorkomt is dat toch weer even 
wat anders. 

Ik heb een voorbeeld uit de 
praktijk. Het is niet echt een voorbeeld van 
lichamelijk misbruik, maar wel iets waar je 
mee te maken kunt krijgen. Een 
psychiatrische patiënt wilde niet met 
ontslag, en om dat te voorkomen stak hij 
een mascararoller in zijn anus. Nu konden 
ze hem niet wegsturen. 

Als ik word opgeroepen voor een 
ongeluk, stel ik me op weg daarheen voor 
dat ik veel bloed en gebroken botten te 
zien zal krijgen. Als het dan gaat om een 
schouder die uit de kom is geschoten, valt 
het weer mee. 

Een patiënt kan problemen hebben, 
je krijgt te maken met allerlei emoties; 
boosheid, angst etc. Het is niet alleen het 
misbruik waar je mee te maken krijgt. De 
persoon is vaak heel kwetsbaar op het 
moment dat je ze treft. Stel je voor dat je 
zelf in een rotsituatie zit. Dan zit je ook 
niet te wachten op een persoon die zich als 
een wijsneus met je gaat bemoeien. 
Behandel je cliënt net zo. 

Wat doe je als de cliënt iemand 
blijkt te zijn die je kent? In zo’n geval kun 
je naar de therapeut toegaan en hem van je 
dilemma op de hoogte brengen. De 
therapeut kan het dan aan de cliënt 
voorleggen. Als je het zelf vraagt zal de 
kans groot zijn dat de cliënt niet durft te 
weigeren. 

Het verschilt enorm hoe erop 
gereageerd wordt door de dove persoon. 
Sommige willen juist liever een bekende 
en anderen weer helemaal niet. Binnen een 
kleine gemeenschap hebben ze bovendien 

niet zoveel keus, omdat het aantal tolken 
beperkt zal zijn. Het is zwart of wit, er zit 
niets tussenin.  

Geef ze de ruimte. Houd afstand. 
Als zij hun hand uitsteken om je te 
begroeten is dat prima, maar doe het niet 
uit jezelf. Omarm ze niet, ook al denk je 
dat ze daar behoefte aan hebben. Je weet 
immers nooit uit wat voor situatie ze 
komen.” 

“Maak je rol duidelijk aan de 
hulpverleners. Vertel ze dat je niet alleen 
wilt blijven met de cliënt. 

Er is een groot verschil in het 
werken met volwassenen en kinderen. Bij 
kinderen is de therapie vaak meer gericht 
op spel, het is vaak visueler en minder 
“woordelijk”. Er is een groot verschil in 
taalgebruik. Tegen een kind heb je het 
bijvoorbeeld eerder over “plassen” dan 
over “urineren”.  

Dit verschil in taalgebruik is ook 
van belang voor de therapeut. Deze moet 
weten wát je zegt en ook hóe je het zegt. 
Bovendien is het belangrijk dat er geen 
suggestieve vragen worden gesteld. Het 
beste is om van tevoren met de therapeut 
over de aanpak te overleggen Het gesprek 
kan ook op video worden opgenomen. 

Soms heb je als tolk andere 
informatie bronnen nodig om te ontdekken 
wat gebaren betekenen. Er was eens een 
jongetje dat steeds een gebaar maakte met 
zijn duim tussen zijn wijsvinger en 
middelvinger (“neuken”). Bleek dat zijn 
naamgebaar voor Timothy te zijn. Een heel 
onschuldig gebaar. 
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Sexual & physical abuse -
ctd.
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n Know the difference between working with

adults and kids (e.g. doll therapy, mime,
different sign  choices)

n Be prepared to voice “vulgar” or strong
language
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Als mannen onderling communi-
ceren gebruiken ze vaak andere taal dan ze 
doen wanneer er een vrouw aanwezig is. In 
sommige gevallen is het wenselijk om die 
reden een mannelijke tolk in te schakelen. 

Plaatsen op je eigen lichaam 
aanwijzen kan, en mag. Maar neem nooit 
het lichaam van de cliënt (kind of 
volwassene) om dingen aan te wijzen. 

Bereid je voor op krachtige 
taaluitingen. Als iemand gebaart, moet je 
dat niet afzwakken, maar ook zo vertalen. 
Hetzelfde geldt wanneer bepaalde 
lichaamsdelen plat worden uitgedrukt. 

Ik benadruk nogmaals het belang 
van het feit dat je weet hoe het menselijk 
lichaam in elkaar steekt. Zowel het 
mannelijke, als het vrouwelijke lichaam. 

Als er vragen zijn over het gebruik 
van drugs en je maakt alleen het gebaar 
voor spuit. De kans bestaat dat de cliënt 
ontkennend antwoord terwijl hij wel 
verslaafd is aan drank, en geen dag zonder 
jointjes leeft.” 

Iemand uit het publiek vraagt of 
Marty wel eens uit een situatie is 
weggelopen, een situatie die ze niet 
aankon. Marty antwoordt dat dat nóg nooit 
gebeurd is. Wél heeft ze een keer om 
assistentie gevraagd omdat het voor haar 
alleen té zwaar was. 

Marty: “Nog een wijsheid, een 
ervaring die ik jullie mee wil geven, met 
jullie wil delen. Soms als ik iets vreselijks 
heb meegemaakt en ik kom thuis tref ik 
mijn man in een “opgewonden” staat. Je 
begrijpt dat mijn hoofd er dan niet naar 
staat om een potje te vrijen. Je wilt ook 
niet dat het je seksuele relatie schaadt dus 
wat doe je dan. Het beste kun je je partner 
gewoon vertellen wat er gebeurd is. Dat je 
bijvoorbeeld net hebt getolkt voor een 
jongetje dat werd gedwongen dezelfde 
handelingen te verrichten. Je partner zal, 
als het goed is, begrijpen dat je hoofd er 
dan niet naar staat. 

En nog een tip. Zorg ervoor dat als 
het enigszins mogelijk is, je na een zware 
opdracht nog iets leuks te doen hebt. De 
informatie die je tijdens je opdracht krijgt 

kun je soms “brainwashen”, dus zorg 
ervoor dat je het van je af kunt zetten. 

Verzeker je cliënt ervan dat alles 
vertrouwelijk is, en behandel het ook zo. 
Waar krijg je allemaal mee te maken? HIV 
en AIDS, de dood, het doodgaan van 
mensen, mensen die pijn hebben, verdriet, 
euthanasie, je ervaart de geur van de dood, 
je krijgt te maken met familie die een 
dierbare heeft verloren. 

Ga van tevoren bij je zelf na hoe je 
omgaat met de dood en daaraan 
gerelateerde zaken. Ik ben bijvoorbeeld 
vrijwilliger bij een ziekenhuis, een soort 
hospitium waar ik vaak met de dood te 
maken krijg. De filosofie daar is het 
begeleiden van mensen die doodgaan, een 
soort passieve euthanasie. De behandeling 
wordt stopgezet en ze krijgen morfine. 

Ik vind overigens dat een tolk best 
mag huilen. Je moet er alleen voor zorgen 
dat het niet afleidt. Wat dat betreft is het 
heel verstandig om te rouleren met een 
tweede tolk, als je tolkt voor iemand die op 
sterven ligt. Jullie hebben dan ook elkaar 
om je verdriet te delen.  

Het kan ook goed zijn om de 
begrafenis bij te wonen als de persoon 
gestorven is. Zo sluit je voor jezelf een 
stukje af. Rouwen is eenmaal een 
natuurlijk proces. Dring jezelf niet op bij 
de familie, maar als ze laten weten dat je 
welkom bent, is het goed om te gaan. 

Je kunt van tevoren toch nooit 
bedenken waar je van uit je vel zal 
springen, wat je gevoelige snaar precies is. 
Bij Marty was dat een oud vrouwtje van 75 
dat uit haar rolstoel was gevallen. Eenmaal 
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ctd.
n Be prepared to voice and  sign  proper names

and slang for body parts (not euphemisms)
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n Reassure your client of confidentiality
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in het ziekenhuis ontdekten ze meerdere 
botbreuken en kneuzingen. Bleek dat haar 
man haar mishandelde. Marty was 
vreselijk ontdaan Hoe kan iemand zo’n 
lieve oude vrouw van 75 jaar mishandelen? 

Je kunt van tevoren dus moeilijk 
aangeven op welke momenten je té boos of 
ontdaan bent om te kunnen tolken. Als het 
gebeurt zeg het dan tegen de therapeut 
zodat de therapeut de nodige maatregelen 
kan treffen.” 

 
HIV en AIDS 
“Nog even over AIDS en HIV. Niet in alle 
landen is men even goed op de hoogte van 
deze ziekte, of gaat men er anders mee om 
dan je zou denken. In Kenia bijvoorbeeld 
moeten volgens het geloof de zwagers ook 
met hun schoonzussen het bed delen. 
Gevolg hiervan is dat niet alleen de ouders, 
maar ook de dochters en de zwagers 
sterven. 

Jullie weten dat dove mensen vaak 
informatie missen, of pas als laatste op de 
hoogte worden gebracht. Toch was ik erg 
ontdaan en verbaasd toen onlangs een van 
mijn studenten me vertelde dat hij AIDS 
had. Ik kan dat zo moeilijk begrijpen in 
deze tijd van voorlichting via allerlei 
kanalen, en tóch gebeurt het. 

Ik heb bij oorbeeld ook gehoord 
van de situatie in India. Daar geloofden de 
vrachtwagenchauffeurs nog geen tien jaar 
geleden dat hun hersenen zouden 
exploderen als ze langer dan 6 uur geen 
seks zouden hebben. Daarom stopten ze 
om de 6 uur om seks te hebben. Om 
narigheid te voorkomen werd er veel 
voorlichting gegeven en werden gratis 
condooms verstrekt. Drie jaar later echter 
bleek 50% van de prostituees AIDS te 
hebben of te zijn besmet met het HIV 
virus. De chauffeurs hadden de condooms 
gebruikt voor kleine reparaties aan hun 
vrachtwagens. 

Heb je zelf al een AIDS test 
gedaan? Misschien is het dan wel goed om 
te weten wat mensen doormaken als ze 
hem moeten ondergaan. Is het vernederend 
om te doen? Welke vragen moet je 

beantwoorden? Hoe vertaal je sommige 
vragen?” 

 
Discussie over de vragen bij de test 
De vragen waarover gediscussieerd wordt: 
• Ben je al eerder getest? 
• Wanneer ben je voor het laatst getest? 
• Wat was de uitslag? 
• Hoe vaak ben je al getest? 
• Heb je in het afgelopen jaar: 
• Gemeenschap gehad met 

mannen/vrouwen/beide? 
• Drugs gebruikt die moet worden 

geïnjecteerd? 
• Gemeenschap gehad terwijl je drugs 

gebruikte die niet moet worden 
geïnjecteerd? 

• Heb je gemeenschap gehad in ruil voor 
drugs of geld? 

• Ben je slachtoffer geweest van 
aanranding of verkrachting? 

• Heb je gemeenschap gehad met een 
man die gemeenschap heeft gehad met 
een andere man? 

 
Met name over deze laatste vraag wordt 
hevig gediscussieerd. Hoe gebaar je dit en 
zorg je dat het duidelijk is? Marty adviseert 
zulke vragen voor te leggen aan andere 
doven zodat je weet welke gebaren zij 
zouden gebruiken en hoe. 

Ook bij een vraag als die gaat over 
het hebben van seks terwijl je niet 
geïnjecteerde drugs gebruikt. Vraag je 
altijd af wat het doel is van zo’n vraag, wat 
willen ze weten? In dit geval willen ze 
inschatten hoe groot het gevaar is dat je 
jezelf of anderen blootstelt aan AIDS.” 
 
Waar haal je de kennis vandaan? 
Marty wil het nog even hebben over de 
bronnen, waar haal je je kennis vandaan? 
Wat kun je doen om een zo goed mogelijke 
tolk te zijn in medische situaties, waar vind 
je informatie? 
• Biologieles nemen 
• Een boek kopen met medische termen 

(of een basiscursus volgen) 
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• Een boek over de anatomie van het 
menselijk lichaam doornemen om 
ermee bekend te raken 

• Een cd-rom aanschaffen over de 
anatomie van het lichaam 

• Een medische bibliotheek bezoeken 
• Naar de bibliotheek of medische 

boekwinkel. 
• Nodig een aantal (dove) mensen uit die 

bereid zijn te worden gefilmd. Iemand 
die veel ervaring heeft op de afdeling 
eerste hulp kun je vragen een 
woordenlijst samen te stellen, en je 
vraagt de dove personen deze te 
vertalen.  

Marty wijst er nog op dat het niet zo heel 
veel uitmaakt hoe oud de boeken zijn. Een 
maag is en blijft dezelfde maag en een buik 
blijft een buik. 

 
De presentatie door Marty Barnum wordt hierbij 
afgesloten. 

 
 

Gebaren in medische settings 
Na het vertrek van Marty geeft Karin van 
der Ree van het Nederlands Gebaren 
Centrum (NGc) een presentatie van een 
aantal nieuwe gebaren die op de videoband 
staan die alle aanwezigen hebben  
ontvangen. 

Daarnaast wordt er kort gesproken 
over praktijksituaties. Hoe ga je om met 
seksuele voorlichting in het klaslokaal? De 
ogen zullen veelal op de tolk gericht zijn 
om te zien hoe je dat ene woord nou in 
gebarentaal “zegt”. 

Karin adviseert om dat met de 
persoon waar je voor tolkt kort te sluiten. 
Misschien heeft hij of zij hiervoor eigen 
gebaren, wil men dat je alleen het 
mondbeeld gebruikt of maakt het juist 
helemaal niet uit? 

Als je tolkt voor een puber moet je 
aanvoelen wanneer je je ogen even moet 
afwenden. Het kan erg ongemakkelijk zijn 
om de persoon steeds recht in de ogen aan 
te blijven kijken. In gesproken taal heeft 
men het vaak over “heb je wel eens, of dát 
heb je wel eens”. Zorg ervoor dat de dove 

weet dat het algemeen bedoeld is en niet 
persoonlijk. Met andere woorden, er wordt 
geen antwoord verwacht. 

De zwangerschapsgym. Zorg voor 
voldoende afstand tussen de tolk en de 
zwangere vrouw. Een goede positie is aan 
het voeteneinde te staan. Op deze manier 
kun je alles voordoen terwijl je oogcontact 
houdt. Voor Karin was het de eerste keer 
en ook voor de tolk die met haar meeging. 
Samen hebben ze gekeken naar wat het 
prettigst was. 


