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Nederlandse samenvatting

Informele tolken worden dagelijks ingezet in de medische praktijk wanneer arts en patiënt 
niet dezelfde taal spreken. Informele tolken zijn dikwijls familieleden van de patiënt die 
meegaan naar het consult om de taalbarrière tussen arts en patiënt te slechten. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat de communicatie tussen huisartsen en migrant patiënten die 
via een informele tolk communiceren niet altijd vlekkeloos verloopt. Een van de redenen 
hiervoor is dat enerzijds de huisarts en anderzijds de patiënt van de informele tolk 
verschillende en soms tegenstrijdige rollen verwachten. Daarnaast speelt het vertrouwen 
in de informele tolk een grote rol voor het slagen van het communicatieproces. De 
tussenkomst van de tolk kan ook resulteren in verlies van controle van de artsen en/of de 
patiënten en hun tevredenheid met het consult.

De rol van de tolk, controle en vertrouwen zijn dus belangrijke concepten voor onderzoek 
naar tolk-gemedieerde communicatie in de medische setting. Het was tot nu toe echter niet 
duidelijk hoe deze verschillende concepten met elkaar samenhangen en wat het precieze 
verschil is in het perspectief op informeel tolken van de drie actoren (de arts, de patiënt en 
de informele tolk). Om meer duidelijkheid te krijgen over de verschillende perspectieven 
van de betrokken partijen op de rol van de informele tolk, het vertrouwen in de tolk, ervaren 
controle en tevredenheid van de arts en de patiënt, richt de huidige dissertatie zich op 
alle drie de participanten. Omdat in de Nederlandse gezondheidszorg de huisarts een 
poortwachtersfunctie vervult, richt het onderzoek zich specifiek op de huisartsenpraktijk. 
Daarnaast richt dit proefschrift zich specifiek op de Turkse migrant patiënten, omdat dit de 
grootste migrantengroep is in Nederland. Onderstaande hoofdvraag zal in dit proefschrift 
worden beantwoord.

Hoe kan tolk-gemedieerde communicatie in de huisartsenpraktijk worden 
gekarakteriseerd vanuit het perspectief van huisartsen, Turkse migrant patiënten en 
informele tolken, zich richtend op de antecedenten van communicatie (verwachte rol 
van de informele tolk), het communicatie proces (uitgevoerde rol van de tolk), en de 
communicatie uitkomsten (ervaren controle van de huisarts en patiënt, vertrouwen 
in de informele tolk en tevredenheid)?

Hieronder zullen per hoofdstuk de bevindingen van de studies in dit proefschrift worden 
besproken.
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Hoofdstuk 2: Perspectief van de patiënten

In dit hoofdstuk staat het perspectief van de patiënten centraal. Door middel van 
semigestructureerde interviews zijn 21 Turks-Nederlandse eerste generatie migrant 
patiënten bevraagd naar hun perspectief op de rol van de informele tolk, hun vertrouwen in 
informele tolken en hun ervaren gevoel van controle tijdens tolk-gemedieerde gesprekken. 
De volgende vragen werden in dit hoofdstuk beantwoord:

1. Hoe ervaren de Turkse migrant patiënten de rol van de informele tolk en welke rollen 
verwachten ze van de informele tolk?

2. Hoe kan het vertrouwen van de Turkse migrant patiënten in informele versus 
professionele tolken worden verklaard vanuit de verschillende dimensies van vertrouwen, 
te weten: loyaliteit, competentie, eerlijkheid, vertrouwelijkheid en globaal vertrouwen?

3. In hoeverre voelen de Turkse migrant patiënten zich gesterkt of juist machteloos door 
de aanwezigheid van informele tolken?

De bevindingen van deze studie lieten zien dat behalve de rol van de spreekbuis 
(simpelweg vertalen wat er wordt gezegd), er ook de rol van belangenbehartiger en van 
zorgdrager werd verwacht van informele tolken. De informele tolken werden geacht om 
in het belang van de patiënten te handelen en hun doelen te bereiken (de rol van de 
belangenbehartiger), maar ook om extra informatie te geven aan de huisarts over de 
gezondheid van de patiënten en de voorgeschreven behandeling in de gaten te houden 
(rol van de zorgdrager). De informele tolken werden vaak beschouwd als woordvoerders 
van de patiënten. Zo gaven de ondervraagde patiënten aan dat de informele tolken meer 
spraken tijdens het consult dan zij zelf. Echter, deze prominente rol van de informele 
tolk gaf de patiënten geen gevoel van machteloosheid. Integendeel, de ondervraagde 
patiënten voelden zich gesterkt door de aanwezigheid van informele tolken en gaven aan 
door hun aanwezigheid meer controle te ervaren over het consult. Daarnaast zeiden de 
patiënten meer vertrouwen te hebben in informele tolken, dan in professionele tolken, 
gebaseerd op de loyaliteit dimensie van vertrouwen.
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Hoofdstuk 3: Vergelijking van het perspectief van de patiënten, huisartsen en 
informele tolken

Om mogelijke verschillen en overeenkomsten aan het licht te brengen tussen het 
perspectief van de patiënten en dat van de huisartsen en informele tolken zelf, zijn 
aanvullende interviews gehouden met 16 huisartsen en 17 informele tolken. De volgende 
vragen stonden in dit hoofdstuk centraal:

1. Wat is het verschil in perspectieven van patiënten, huisartsen en informele tolken 
betreffende de rol van de informele tolk?

2. Wat is het verschil in perspectieven van de patiënten, huisartsen en informele tolken 
betreffende de verschillende dimensies van vertrouwen (loyaliteit, competentie, eerlijkheid, 
vertrouwelijkheid en globaal vertrouwen)?

3. Wat is het verschil in perspectieven van de patiënten, huisartsen en informele tolken 
betreffende de controle dynamieken in getolkte huisartsconsulten?

De bevindingen lieten zien dat patiënten en informele tolken een vergelijkbaar perspectief 
op de rollen, controle en vertrouwen hadden, terwijl huisartsen hier anders over dachten. 
Zo zagen de informele tolken zich in de eerste plaats als belangenbehartigers van de 
patiënt, terwijl de huisartsen het juist vervelend vonden wanneer de informele tolken deze 
rol op zich namen. Daarnaast hadden de huisartsen ook minder vertrouwen in de informele 
tolken dan de patiënten (gebaseerd op de competentie dimensie en de eerlijkheid dimensie 
van vertrouwen). Patiënten hadden juist veel vertrouwen in informele tolken (gebaseerd 
op de loyaliteit dimensie van vertrouwen). Ook ervoeren de huisartsen minder controle 
over het gesprek door de tussenkomst van de informele tolk, terwijl de patiënten er juist 
meer controle door ervoeren. Kortom, dit hoofdstuk laat de verschillende perspectieven 
zien met aan de ene kant de huisartsen en aan de andere kant de alliantie van de patiënt 
en de informele tolk samen.
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Hoofdstuk 4: Verwachte rol van de tolk gerelateerd aan het vertrouwen en ervaren 
controle van de patiënt

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een vragenlijstonderzoek om enerzijds de 
bevindingen van de bovenbeschreven kwalitatieve studies te bestendigen en anderzijds 
om een verband te kunnen leggen tussen de verschillende concepten (de rol van de 
tolk, ervaren controle en vertrouwen). Dit onderzoek is uitgevoerd in de wachtkamer van 
zes huisartspraktijken onder Turkse migrant patiënten (n = 91), de informele tolken die 
meekwamen (n = 91) en de behandelende huisartsen (n = 26). Allereerst is gevraagd welke 
rol de patiënten, de informele tolken en de huisartsen verwachtten van de informele tolk. 
De rollen van de tolk zijn daarbij verdeeld in de zogenaamde systeem rollen en leefwereld 
rollen die volgens de theorie van Habermas tegenstrijdig zijn. Voorafgaand aan het consult 
met de huisarts is aan de patiënten, de informele tolken en de huisartsen gevraagd naar 
hun verwachtingen over de volgende zeven rollen: spreekbuis en poortwachter (systeem 
rollen) en belangenbehartiger, emotionele steun, informatiebron, cultureel bemiddelaar en 
raadgever (leefwereld rollen). Onmiddellijk na het consult hebben de patiënten een tweede 
vragenlijst ingevuld waarin ze hebben aangegeven in hoeverre ze vertrouwen hadden in 
de informele tolk en in welke mate ze controle over het gesprek ervaren hadden. 

De volgende hypothesen zijn getoetst:

H1: a) Patiënten en informele tolken hebben dezelfde verwachtingen ten aanzien van 
de rol van de informele tolk en verwachten met name de leefwereld rollen, te weten: 
belangenbehartiger, emotionele steun, informatiebron, cultureel bemiddelaar en 
raadgever. b) Huisartsen verwachten met name de systeem rollen van informele tolken, te 
weten: spreekbuis en poortwachter.

H2: De hogere verwachtingen van de patiënten van de leefwereld rollen van de tolk 
(belangenbehartiger, emotionele steun, informatiebron, cultureel bemiddelaar en 
raadgever) zijn positief gerelateerd aan het ervaren gevoel van controle over het gesprek 
van de patiënten.

H3: De hogere verwachtingen van de patiënten van de leefwereld rollen van de tolk 
(belangenbehartiger, emotionele steun, informatiebron, cultureel bemiddelaar en 
raadgever) zijn positief gerelateerd aan hun vertrouwen in de informele tolken. 
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De bevindingen over de verwachte rol van de tolk lieten een verschil zien in de 
verwachtingen van de patiënt en de informele tolk enerzijds, en de verwachtingen van de 
huisarts anderzijds. Daarbij verwachtten de informele tolk en de patiënt vooral leefwereld 
rollen en de huisarts voornamelijk systeem rollen. Hypothese 1 werd daarmee grotendeels 
bevestigd. Daarnaast werd er een positief verband gevonden tussen de verwachte 
leefwereld rollen door de patiënten en hun vertrouwen in de informele tolk en het gevoel 
van ervaren controle over het getolkte consult. Vooral de verwachting van de rol van de 
emotionele steun was in sterke mate positief gerelateerd aan het vertrouwen en de ervaren 
controle van de patiënten. Hoe meer de patiënten de leefwereld rol van de informele tolk 
verwachtten, hoe groter hun vertrouwen in de tolk en de ervaren controle over het gesprek 
was. Daarmee zijn zowel hypothese 2 als 3 in deze studie bevestigd.

Hoofstuk 5: Uitgevoerde rol van de tolk gerelateerd aan het vertrouwen, ervaren 
controle en tevredenheid van de huisarts en de patiënt

In de laatste studie is de uitgevoerde rol van de informele tolk bestudeerd door 84 
audio-opnamen van tolk-gemedieerde huisartsconsulten te analyseren door middel 
van coderingen van alle uitingen van de tolk. Er zijn in totaal 11 rollen van de informele 
tolk gecodeerd, te weten: spreekbuis, systeem vertegenwoordiger, belangenbehartiger, 
cultureel bemiddelaar, informatiebron, emotionele steun, raadgever, uitsluiter van de 
patiënt, uitsluiter van de huisarts, vervanger van de patiënt, vervanger van de huisarts. De 
volgende vragen zijn in dit hoofdstuk beantwoord:

1. Welke rollen voeren de informele tolken uit tijdens huisartsconsulten?

2. In hoeverre zijn de uitgevoerde rollen gerelateerd aan het vertrouwen van huisartsen 
en patiënten in informele tolken, aan hun ervaren gevoel van controle over het gesprek en 
hun tevredenheid met het consult?

De bevindingen van deze studie lieten zien dat dat de informele tolken voornamelijk de 
rol van de spreekbuis vervulden (in 25% van alle gecodeerde uitingen van de informele 
tolk). Naast deze rol traden de informele tolken ook vaak op als vervangers van de 
patiënt (in 16% van gecodeerde uitingen), als vervangers van de huisarts (in 12% van de 
gecodeerde uitingen), als uitsluiters van de patiënt (in 11% van de gecodeerde uitingen) 
en tevens ook als uitsluiters van de huisarts (in 11% van de gecodeerde uitingen). De 
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gecodeerde rollen zijn vervolgens gerelateerd aan het ervaren gevoel van controle over 
het gesprek van de patiënten, hun vertrouwen in de informele tolk en hun tevredenheid 
met het getolkte gesprek. Er zijn slechts enkele significante relaties gevonden. Zo was de 
rol van informatiebron (waarin de tolk extra informatie toevoegt aan wat de patiënt heeft 
gezegd) negatief gecorreleerd met het vertrouwen van de patiënt in de informele tolk en 
was de rol van de uitsluiter van de huisarts negatief gecorreleerd met het ervaren gevoel 
van controle van de patiënt. Er zijn geen verbanden gevonden tussen de verschillende 
rollen van de tolk en de ervaren controle over het gesprek, vertrouwen in informele tolken  
en tevredenheid van de huisarts. 

Conclusie

Dit proefschrift laat zien dat het perspectief van de huisartsen op informeel tolken 
verschilt van het perspectief van de patiënten en van de informele tolken zelf. Patiënten 
en informele tolken verwachten voornamelijk leefwereld rollen van de informele tolk, te 
weten, belangenbehartiger, informatiebron, emotionele steun en raadgever. De huisartsen 
verwachten voornamelijk de spreekbuisrol, die in dit proefschrift is gedefinieerd als een 
systeem rol. Dit verschil in verwachtingen kan leiden tot misscommunicatie en fricties in het 
gesprek. De verwachting van de leefwereld rollen van de informele tolk (emotionele steun, 
informatiebron, cultureel bemiddelaar en belangenbehartiger) zijn positief gerelateerd aan 
het vertrouwen van de patiënt in de informele tolk en aan een hogere mate van ervaren 
controle over het gesprek. Echter, de bevindingen van de observationele studie laten zien 
dat informele tolken veel vaker de rollen van spreekbuis, vervanger en uitsluiter op zich 
nemen. Er lijkt dus een discrepantie te zijn tussen de rollen die worden verwacht van 
informele tolken door de patiënten en de rollen die ze daadwerkelijk uitvoeren. Hoewel er 
nauwelijks verband is gevonden tussen de uitgevoerde rollen van de tolk en het vertrouwen 
in de informele tolk, de controle over het gesprek en de tevredenheid van patiënten en 
huisartsen, wijst de negatieve correlatie tussen de rol van de uitsluiter en ervaren controle 
van de patiënten er op dat deze veelvuldig vervulde rol van de tolk negatief uitpakt voor 
de patiënten. Aanbevolen wordt om zorgverleners en patiënten te informeren over de 
mogelijk nadelige gevolgen van tolken door informele tolken (uitsluiten van artsen en 
patiënten) en waar mogelijk een beroep te doen op de professionele tolken.  
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When health care providers and migrant patients do not share a common language, 
informal interpreters - usually family members of the patients - come along to 
bridge the language gap. While patients usually feel comfortable with having an 
informal interpreter, this type of interpreter-mediated communication is shown to 
be problematic for several reasons. First, the different and sometimes incompatible 
roles of informal interpreters lead to frictions between the patient, the provider and 
the interpreter. Also, trust and control issues are at stake. This dissertation takes an 
integrative approach to studying informal interpreter-mediated communication in 
general practice (GP), ultimately aiming at improving this type of medical interaction. 
Using mixed research methods, this dissertation provides a better understanding 
of the patients’, GPs’ and informal interpreters’ perspectives on interpreters’ roles, 
trust in the interpreter, perceived control, and satisfaction with the consultation. 


