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Afschaffing tolkenvergoeding  

‘Soms is een gesprek 
gewoon onmogelijk’

‘W
acht maar, ik zal het even vertellen.’ 
Dat is de veelgehoorde reactie van 
zoon of dochter als gezondheidszorg-
psycholoog Miriam Goudsmit van de 

geheugenpoli een Turkse of Marokkaanse oudere naar 
diens geheugenproblemen vraagt. ‘De kinderen nemen 
het gesprek dan vaak over, terwijl ik juist wil weten wat 
vader of moeder ervaart.’ Om de diagnose dementie te 
kunnen stellen, is het voor Goudsmit cruciaal om de 
verschillen te horen tussen de verhalen van ouder en 
kind. ‘De prototypische demente mevrouw zegt: ik ben 
niet vergeetachtig, er is met mij niets aan de hand. 
Terwijl haar kinderen dan zeggen: nou, ze vergeet dit en 
dat. Maar als alleen de kinderen aan het woord zijn, 
komen die discrepanties niet aan het licht.’

Voor diagnostiek en behandeling van dementie is communicatie met de patiënt, ook 

die met een niet-westerse achtergrond, een vereiste. Maar sinds de afschaffing van de 

tolkenvergoeding in 2012 is een professionele tolk niet langer vanzelfsprekend. Op de 

geheugenpoli van het MC Slotervaart in Amsterdam Nieuw-West merken ze dat iedere dag.

Geen taalbeheersing
Het is slechts één voorbeeld uit de klinische praktijk van 
de geheugenpoli van Goudsmit en haar collega, klinisch 
geriater Jos van Campen. Met zo’n honderd nieuwe 
patiënten per jaar, gemiddeld drie per week, zien zij 
van alle geheugenpoli’s in Nederland vermoedelijk 
de meeste eerste generatie migrantenouderen 
met geheugenproblemen uit niet-westerse landen. 
Het voorkomen van dementie is bij deze ouderen 
beduidend hoger dan bij autochtone Nederlandse 
ouderen, legt Van Campen uit. ‘Dat blijkt onder meer uit 
het SYMBOL-onderzoek, dat we in 2016 samen met het 
AMC hebben uitgevoerd. Vermoedelijk ligt de oorzaak 
in het feit dat deze ouderen meer risicofactoren hebben 
voor dementie, zoals cardiovasculaire aandoeningen, 
diabetes en hypertensie.’

Een correcte diagnose is essentieel voor de behandeling 
en begeleiding van ouderen met dementie. Van 
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Wat speelt er?

• In 2012 is de vergoeding voor professionele tolken in de 
zorg voor veel anderstalige patiënten beëindigd. 

• Voor goede zorgverlening is volgens zorgverleners bij 16 
procent van alle anderstalige patiënten een professionele 
tolk noodzakelijk. Toch gebeurt dat in de praktijk slechts 
bij 5 procent. Dat blijkt uit een NIVEL-onderzoek uit 2016, 
in opdracht van de KNMG. 

• In bijna de helft van de gevallen bij taalproblemen wordt 
een beroep gedaan op informele tolken, zoals familie.  
Bij één op de vier contacten is deze oplossing echter  
niet voldoende.

• Het niet inzetten van tolken heeft volgens zorgverleners 
negatieve effecten op de zorg. Zo kan de zorgvraag 
niet goed worden vastgesteld, lopen patiënten extra 
gezondheidsrisico en zijn er meer vervolgcontacten nodig.

‘Kinderen nemen  
het gesprek over, 
terwijl ik juist wil 
weten wat vader of 
moeder ervaart’
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Campen: ‘Zonder de juiste diagnostiek krijgen zij niet 
de juiste zorg.’ Vanaf de oprichting in 2004 werkt 
de geheugenpoli van het MC Slotervaart standaard 
met professionele tolken. Van Campen: ‘Dat kan niet 
anders, want zestig procent van deze eerste generatie 
migrantenouderen beheerst de Nederlandse taal matig 
of niet. Dat leren ze ook niet meer. Bovendien heeft 
tachtig tot negentig procent van de oudere Turkse en 
Marokkaanse vrouwen nooit een opleiding gevolgd.  
Bij hen zien we vaak analfabetisme. Zonder tolk, of dat 
nu een professional is of een familielid, is een gesprek 
met deze ouderen niet mogelijk, zeker als je dingen 
wilt uitleggen.’

Sinds de afschaffing van de tolkenvergoeding in 
2012 komt het inhuren van professionele tolken voor 
rekening van het ziekenhuis. Van Campen: ‘Het MC 
Slotervaart is er niet mee gestopt, zoals veel andere 
ziekenhuizen, al zijn we wel selectiever geworden. �

KNMG: ‘Tolkenvergoeding is betaalbaar’

Voorzitter René Héman van de KNMG: ‘Om je werk met kwaliteit 
te kunnen doen, moet je kunnen praten met je patiënten. Wanneer 
dat niet lukt, kun je geen goede zorg verlenen. Of dat nu om 
vluchtelingen gaat, of eerste generatie migrantenouderen, dat  
maakt geen verschil. De KNMG heeft de minister daarom  
opgeroepen om een structurele tolkenvergoeding mogelijk te  
maken. Huisartsen, verloskundigen, ggz-medewerkers en medisch 
specialisten moeten hier allemaal gebruik van kunnen maken en  
hier niet zelf voor opdraaien. 

Nu de huidige minister niet aan onze wensen tegemoet komt, 
richten we ons op de aanstaande minister van VWS. Een structurele 
tolkenvergoeding is betaalbaar. Het kost 20 miljoen op jaarbasis,  
op een totale volksgezondheidsbegroting van 75 miljard euro.  
Een verwaarloosbaar bedrag. En let wel, je bent ook geld kwijt als er 
geen goede communicatie is tussen arts en patiënt. Dat leidt tot  
extra diagnostiek, extra zorgverbruik, en ook toenemend risico op 
fouten. Dus blijven wij aan de bel trekken, ook richting nieuw kabinet. 
We trekken daarbij samen op met onze partners, zoals de LHV en  
de Federatie. Dit gaat álle zorgverleners aan.’
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Tijdens de diagnostische procedure doen we het 
bijvoorbeeld vrijwel altijd. De inzet van familie bij 
het stellen van de diagnose dementie vinden we 
onwenselijk. Bijvoorbeeld omdat zoon of dochter  
het gesprek overneemt, zoals Miriam al noemde,  
maar ook omdat kinderen hun vader of moeder helpen 
de cognitieve tests op te lossen die horen bij de 
diagnostiek. Dat geeft een vertekend beeld.’ ‘Soms 
worden zoon of dochter ook boos op hun ouder,’ vult 
Goudsmit aan. ‘Zo van: doe nou eens beter uw best, u 
weet toch wel welk jaar het is? Ze zien het als onwil van 
vader of moeder, maar het is onvermogen. Omgekeerd 
praten ouders niet altijd vrijuit waar hun kinderen bij 
zijn. Met een professionele tolk erbij zegt een moeder 
bijvoorbeeld: ‘Ik wilde dit niet vertellen waar mijn 
dochter bij was, maar eigenlijk voel ik me heel somber.’ 
Ouders willen hun kinderen niet belasten met hun 
problemen.’

Emotionele afstand
‘Veel diagnostische informatie gaat verloren als je 
informele tolken zoals familie inzet,’ constateert Van 
Campen. ‘Een oudere met beginnende dementie 

zegt bijvoorbeeld: ‘Dat ding waarmee je in de soep 
roert, hoe heet dat ook alweer?’ Alleen als je die 
woorden exact vertaalt, krijg je een goed beeld van 
de geheugenproblemen.’ Goudsmit: ‘Dat is wat een 
professionele tolk doet. Die is getraind om de woorden 
van de oudere heel precies, én met emotionele 
distantie, weer te geven.’

Niet kunnen communiceren heeft meer consequenties, 
stelt Van Campen. ‘Je kunt de diagnose niet stellen, 
maar je kunt de patiënt en zijn familie ook niet goed 
informeren over wat dementie betekent, en wat 
de behandelmogelijkheden zijn. Daar komt bij dat 
dementie taboe is in de Turkse en Marokkaanse 
cultuur. Er bestaat veel onwetendheid. Juist dan is 
goede uitleg onontbeerlijk.’ Goudsmit: ‘Uitleg geven, 
informed consent, dat zijn kernbegrippen van de Wet 
Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 
Maar aan die vereisten kunnen zorgverleners onder 
deze omstandigheden niet voldoen.’

Jos van Campen en Miriam Goudsmit zouden voor 
deze eerste generatie migrantenouderen daarom 
graag eenzelfde tijdelijke regeling zien als VWS voor 
de statushoudende asielzoekers bij de huisarts heeft 
getroffen (zie kader, red). Van Campen: ‘In 2030 is dertig 
procent van de 65-plussers in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag van niet-westerse herkomst. Zij zullen veel 
zorg vragen. De generatie na hen spreekt uitstekend 
Nederlands. Dit is dus een tijdelijk probleem, maar 
het verdient een goede oplossing.’ 

VWS: ‘Eigen verantwoordelijkheid’

Woordvoerder Ole Heil van het ministerie van VWS: 
‘Mensen zijn zelf verantwoordelijk om Nederlands te 
leren. In een aantal gevallen kun je dat echter niet van 
mensen verwachten, bijvoorbeeld omdat ze nog te 
kort in Nederland zijn, of doordat ze daar niet de kans 
voor hebben gehad. Daarom blijft voor asielzoekers in 
de AZC’s, slachtoffers van mensenhandel en vrouwen 
in de crisisopvang de tolkenvergoeding intact. Ook 
voor statushouders bij de huisarts wordt, de eerste zes 
maanden ná verkrijging van de status, de komende 
twee jaar de tolkentelefoon vergoed. Dat zijn de 
uitzonderingen. Voor de andere groepen – ook de 
eerste generatie migrantenouderen – geldt dat de 
tolkentelefoon bijvoorbeeld betaald kan worden vanuit 
het budget van de instellingen.’‘Je kunt de patiënt nu 

niet goed informeren 
over de ziekte en 
behandelmogelijkheden’
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