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1 In deze versie zijn de reacties van de ZonMw-commissie op het ingediende projectvoorstel en de laatste stand van zaken m.b.t. 
betrokkenheid van beroeps- en patiëntenorganisaties verwerkt 
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Publiekssamenvatting  
 

Goede communicatie is de basis voor goede zorg en het adequaat afstemmen van de zorg op de 
zorgvraag, behoeftes en wensen van cliënten. In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een 

andere moedertaal dan Nederlands. Bij een aanzienlijk deel van hen belemmert een taalbarrière de 

communicatie met zorgverleners. Veel professionals, cliënten en hun naasten weten niet wanneer en 
hoe zij welke instrumenten kunnen inzetten om de taalbarrière te slechten. Wanneer is een 

professionele tolk nodig? Wanneer kunnen zij andere instrumenten inzetten zoals naasten die 
vertalen, vertaalapps of vertaalapparaten? En hoe gebruik je deze instrumenten?  

 

In dit project maken patiënten- en beroepsorganisaties en richtlijnexperts een gebruikersvriendelijk en 
wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal 

domein. Ze ontwikkelen een generieke richtlijnmodule die kan worden opgenomen in andere 
richtlijnen en standaarden. Ze volgen daarbij de AQUA-leidraad voor het ontwikkelen van richtlijnen in 

de zorg. Patiëntenfederatie Nederland leidt het project dat wordt uitgevoerd met financiering van 
ZonMw.  

 

Looptijd project 24 maanden, startdatum 1 oktober 2022. 
 

Projectgroep  
 

Voorzitter  Prof. Dr. Jako Burgers (op persoonlijke titel) 

Projectleider  Dr. Simone Goosen (Patiëntenfederatie Nederland) 
Richtlijnexpert en hoofdonderzoeker  Dr. Miranda Langendam (Amsterdam UMC) 

Onderzoeker taalbarrières in de zorg  Dr. Barbara Schouten, (Amsterdam School for 
Communication Research, UvA) 

Postdoc onderzoeker Vacature     
 

Eindverantwoordelijke Mr. Linda Daniels–van Saase (Patiëntenfederatie 

Nederland) 
 

Richtlijnwerkgroep 

 

• Voorzitter Jako Burgers 

• NHG, V&VN, BPSW, SGAN, KAMG, vertegenwoordiger medisch specialisten en 

vertegenwoordiger van de GGZ, Pharos 

• Leden projectgroep 
 

Financiering 
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3 

 

Projectbeschrijving 

AANLEIDING 
 

In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Dit zijn 
met name arbeids- kennismigranten, internationale studenten, vluchtelingen en hun kinderen. Onder 

hen zijn veel cliënten met wie zorg- en welzijnsprofessionals niet optimaal kunnen communiceren 

zonder de inzet van een tolk of andere instrumenten om de taalbarrière te slechten. Wanneer 
zorgverleners, cliënten en naasten erin slagen om ondanks de taalbarrière goed te communiceren, 

verbeteren de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg en nemen tevredenheid en vertrouwen 
toe. En daarmee draagt het verbeteren van de communicatie bij aan het bevorderen van gezondheid 

en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.  
 

Veel zorg- en welzijnsprofessionals, cliënten en hun naasten weten echter niet wanneer een 

professionele tolk nodig is of andere instrumenten kunnen worden ingezet om passende zorg te 
bieden. De toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg lijden hieronder. Een 

gebruikersvriendelijk hulpmiddel kan professionals en cliënten ondersteunen bij keuzes t.a.v. het 
slechten van taalbarrières.  

 

Beroeps- en patiëntenorganisaties ontwikkelden in 2014 de Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij 
anderstaligen in de zorg, maar deze is:  

 

• beperkt geïmplementeerd,  

• onvoldoende gebaseerd op perspectief cliënten en naasten,  

• toe aan actualisatie qua wetenschappelijke onderbouwing, inhoud en vorm, en  

• alleen gericht op het inzetten van tolken en naasten die vertalen terwijl ook andere methoden 
beschikbaar zijn, zoals cultuur mediators, vertaal apps, vertaalapparaten en vragenlijsten in 

twee talen.  
 

Eind 2019 deed de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten (JWS) een 

oproep aan de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om prioriteit te geven aan het ontwikkelen 
van een kwaliteitsinstrument voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. De 

oproep werd ondertekend door ruim 200 beroeps- en belangenorganisaties (o.a. KNMG, LHV, BPSW, 
KNOV, SGAN, NOOM, Patiëntenfederatie), hoogleraren en (ervarings-) deskundigen. Het pleidooi 

kreeg brede steun van de Kwaliteitsraad, het Zorginstituut en VWS.  

 
ZonMw geeft met deze subsidie in samenspraak met Zorginstituut Nederland uitvoering aan de oproep 

van de Johannes Wier Stichting en ondertekenaars.  
 

 
DOEL 

 
Doel van het project is het ontwikkelen van een generieke richtlijnmodule Omgaan met taalbarrières 
in de zorg en het sociaal domein die professionals en cliënten:  

 
1) ondersteunt bij keuzes voor de inzet van instrumenten om taalbarrières te slechten en  

2) hen praktische handvatten biedt voor het adequaat inzetten van deze instrumenten.  

 
Een generieke module is een kwaliteitsinstrument dat beroeps- en patiëntenorganisaties kunnen 

opnemen in andere richtlijnen/standaarden.  
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VOOR WIE EN MET WIE 
 

De doelgroep bestaat uit alle professionals en cliënten in zorg en welzijn die te maken hebben met 
taalbarrières onder de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) of daarmee 

gelijkgestelde wetgeving (o.a. Jeugdwet) of de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De precieze 

afbakening van de doelgroep zal in het project door de werkgroep worden gedaan. Patiëntenfederatie 
Nederland zal de generieke richtlijnmodule ontwikkelen samen met relevante beroeps- en 

patiëntenorganisaties en zal daarbij richtlijnenontwikkelaars, experts op het gebied van interculturele 
communicatie en vertegenwoordigers van tolken, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders 

betrekken.  

 
Ook zullen opleiders en kennisinstituten zoals Pharos, Movisie en NJI worden betrokken, evenals de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De project- en de richtlijnwerkgroep worden voorgezeten door 
prof. Jako Burgers, bijzonder hoogleraar Bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen.  

 
Bij de start van het project zullen we met SGAN en mogelijk enkele andere 

cliëntenvertegenwoordigers het projectvoorstel bespreken en waar nodig aanscherpen. Hierbij zullen 

we de Blauwdruk cliëntparticipatie in richtlijnontwikkeling volgen (zie 
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools’. 

 
De generieke richtlijnmodule wordt ontwikkeld in lijn met de AQUA-Leidraad. Voor de uitvoering zullen 

een projectgroep, een richtlijnwerkgroep, een stuurgroep en een adviesgroep randvoorwaarden en 

implementatie worden ingesteld. 
 

Richtlijnwerkgroep 
 

De organisaties die een gemandateerde vertegenwoordigers afvaardigen naar de richtlijnwerkgroep 
zijn: 

 

• NHG – Nederlands Huisartsen Genootschap 

• V&VN - Vereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten),  

• BPSW - Beroepsorganisatie van Professionals in het Sociaal Werk 

• SGAN - Stichting Gezondheidszorg Allochtonen Nederland 

• KAMG – Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid 

 
Over de vertegenwoordiging van de medisch specialisten en de GGZ zijn we nog in gesprek met 

organisaties. Artsenfederatie KNMG zal indien nodig bijdrage leveren op juridische en medisch 
ethische aspecten.  

 

De richtlijnwerkgroep bestaat verder uit de projectleider, de richtlijnexpert en de onderzoeker 
gespecialiseerd in taalbarrières in de zorg en de aan te stellen postdoc en een vertegenwoordiger van 

Pharos.  
 

Bij de start van het project zal met deze partijen worden besproken of er nog andere 
vertegenwoordiging nodig is. Voor de leden van de richtlijnwerkgroep wordt uitgegaan van 8 

bijeenkomsten van de werkgroep in de projectperiode. 

 
De randvoorwaarden voor uitvoering en implementatie van de generieke richtlijnmodule zullen door 

(een deel van) de richtlijnwerkgroep in kaart worden gebracht vanuit de perspectieven van de 
verschillende stakeholders. In de adviesgroep zullen naast vertegenwoordigers van cliënten en 

zorgverleners ook vertegenwoordigers worden gevraagd van zorgverzekeraars, gemeenten en 

zorgaanbieders, IGJ en VWS.  
 

 
 

https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools
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Stuurgroep  
 

De stuurgroep zal gericht zijn op vergroten van draagvlak voor het adequate oplossingen voor het 
slechten van taalbarrières in de zorg en voor de implementatie van de generieke richtlijnmodule door 

beroepsgroepen, zorgpartijen, verzekeraars en gemeenten ook al tijdens het ontwikkeltraject van de 

kwaliteitsstandaard.  
 

De stuurgroep zal meedenken over en bijdragen aan mogelijkheden voor verspreiden en 
implementeren en het realiseren van randvoorwaarden die direct of indirect bepalen of zorgverleners 

taalbarrières adequaat kunnen slechten (denk aan financiering tolken en andere instrumenten, extra 

benodigde tijd, ICT-oplossingen). De stuurgroep wordt samengesteld uit bestuurders van 
stakeholderorganisaties.  

 
Overige 
Artsenfederatie KNMG biedt waar nodig advies op het gebied van ethische en juridische aspecten. 
 

Vertegenwoordigers uit het onderwijs zullen we betrekken bij de invitational conference en de 

commentaarronde. Hiervoor zullen we vertegenwoordigers benaderen zoals de werkgroep diversiteit 
in het medisch onderwijs. 

 
Een kort overzicht van expertise en ervaring van de leden van de projectgroep is te vinden in bijlage 

1. 

 
PROBLEEMSTELLING 

 
In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Dit zijn 

met name arbeids- en kennismigranten, internationale studenten,  vluchtelingen en hun kinderen. 
Onder hen zijn veel cliënten met wie zorg- en  welzijnsprofessionals niet optimaal kunnen 

communiceren zonder de inzet van een tolk of andere instrumenten om de taalbarrière te slechten. 

Goede communicatie is essentieel voor het afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvragen van de 
cliënt/patiënt. In alle zorgsectoren is steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg waarbij de 

focus niet zozeer ligt op het opsporen en behandelen van stoornissen of ziekten maar op het nagaan 
van wat de cliënt/patiënt belangrijk vindt bij de behandeling of begeleiding. Het gesprek is van 

cruciaal belang om inzicht te krijgen in de zorgvraag, behandeldoelen, voorkeuren en wensen van de 

cliënt/patiënt.  
 

Zorgverleners herkennen taalbarrières vaak onvoldoende en maken niet altijd effectief gebruik van 
professionele tolken en andere manieren om de taalbarrière te slechten.(1,2) Veel zorg- en 

welzijnsprofessionals, cliënten en hun naasten weten niet wanneer en waarom zij een professionele 

tolk en andere instrumenten in kunnen zetten om passende zorg te bieden, zoals inzet van naasten of 
cultuur mediators, vertaal apps, vertaalapparaten of vragenlijsten in twee talen.(3-5)  

 
Communicatie met cliënten moet voldoen aan de eisen van de Wet op de Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO) en dus verlopen in een vorm die voor de patiënt begrijpelijk is. 
(6,7) Sinds 1 januari 2020 is in de WGBO de verantwoordelijkheid van zorgverleners voor Samen 

Beslissen opgenomen, het communiceren met de patiënt uitgebreid met tijdig overleggen, en de 

patiënt uitnodigen vragen te stellen. Zorgverleners kunnen taalbarrières effectief overbruggen door de 
inzet van een professionele tolk.(8)  

 
De actuele professionele norm, de Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg,(9) is toe 

aan vervanging aangezien deze: a) alleen gericht is op het inzetten van tolken en naasten die vertalen 

terwijl ook andere instrumenten beschikbaar zijn, b) de reikwijdte qua beroepsgroepen niet duidelijk is 
c) niet actueel is qua wetenschappelijke onderbouwing, inhoud en vorm, en d) maar beperkt 

geïmplementeerd is.(7,10)  
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De Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten deed eind 2019 een oproep aan 
de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een 

nieuw kwaliteitsinstrument voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein.(11) 
Meer dan 250 beroeps- en belangenorganisaties, hoogleraren en andere experts ondertekenden de 

oproep. Zorginstituut Nederland en VWS moedigen het ontwikkelen aan.(12) ZonMw geeft met deze 

subsidieoproep in samenspraak met Zorginstituut Nederland uitvoering aan de oproep.  
 

 
MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  

 

Met actuele zorgontwikkelingen en programma’s zoals samen beslissen, persoonsgerichte zorg, 
positieve gezondheid, kansrijke start en leefstijladviezen en preventie staat goede communicatie 

steeds centraler. Het is cruciaal dat cliënten en zorgverleners kennis en vaardigheden hebben om 
taalbarrières adequaat te kunnen slechten zodat dat alle cliënten kunnen profiteren van deze 

ontwikkelingen en toegang hebben tot goede zorg. Dat draagt bij aan het verkleinen van 
gezondheidsverschillen en een meer inclusieve samenleving. Een generieke richtlijnmodule, een 

kwaliteitsinstrument dat integraal kan worden opgenomen in het arsenaal aan richtlijnen/standaarden, 

zal hen daarbij ondersteunen.  
 

 
Het aantal mensen met een taalbarrière zal naar verwachting de komende jaren toenemen vanwege 

immigratie van vluchtelingen, arbeids- en kennismigranten en internationale studenten. Voor de 

mensen die al in Nederland leven, is het zo dat het leren van de Nederlandse taal op het niveau dat 
nodig is voor complexe communicatie, tijd vraagt en ook niet voor iedereen haalbaar is. Naast 

zorgverleners en cliënten hebben ook richtlijnontwikkelaars, kennisinstituten, zorgverzekeraars en 
gemeenten, ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere zorginstellingen en hun koepelorganisaties, de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) belang bij deze generieke richtlijnmodule.(12) 
 

In de generieke richtlijnmodule zullen naast het werken met professionele tolken ook andere 

methoden en instrumenten om de taalbarrière te slechten aan bod komen zoals cultuur mediators, 
naasten die vertalen, vertaal apps, vertaalapparaten ontwikkeld voor de zorg of vragenlijsten in twee 

talen. Het project draagt bij aan het creëren van breed draagvlak voor het verbeteren van de 
communicatie wanneer er sprake is van een taalbarrière bij relevante beroepsorganisaties, patiënten- 

en cliëntenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, inhoudelijk zorg- en welzijn deskundigen (zorg- en 

welzijnsprofessionals), deskundigen met expertise op het gebied van (interculturele) communicatie en 
diversiteit/inclusie.  

 
 

WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

 
De resultaten uit het systematische literatuuronderzoek en de kwalitatieve studie leiden tot nieuwe 

inzichten en kennis die een positief effect hebben op het beslechten van taalbarrières in de zorg en 
betere toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Hiermee wordt ook een belangrijke aanvulling geleverd 

op reeds bestaande kennis in dit onderzoeksveld. Hoewel er enkele literatuuronderzoeken zijn gedaan 
naar taalbarrières in de zorg binnen dit onderzoeksveld,(12-14), zijn deze niet recent of betreffen een 

subgroep van cliënten (15) en zijn, gezien de snelle ontwikkelingen in de zorg, toe aan actualisering.  

 
Het voorgestelde literatuuronderzoek voorziet tevens in een kennislacune door het includeren van 

Nederlandstalig onderzoek, dat ontbreekt in de bestaande literatuuronderzoeken. De voorgestelde 
kwalitatieve studie is innovatief, omdat deze de perspectieven van alle relevante stakeholders 

identificeert en daarmee een zo compleet mogelijk beeld schetst van (oplossingen van) taalbarrières 

in de zorg. Dergelijk bestaand onderzoek heeft zich tot dusver grotendeels gericht op slechts een 
enkele stakeholder (16) waardoor mogelijke discrepanties tussen perspectieven niet goed kunnen 

worden geïdentificeerd. Het in kaart brengen van deze discrepanties (en overeenstemming) is cruciaal 
om een richtlijnmodule te ontwikkelen met voldoende draagvlak in de praktijk. 
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TAAKSTELLING  
 

1. Ontwikkelen van een generieke richtlijnmodule voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en 
het sociaal domein, waarin op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van 

zorg- en welzijnsprofessionals en cliënten, beschreven wordt hoe om te gaan met taalbarrières in 

het contacten tussen cliënten en zorg-/hulpverleners. In de richtlijnmodule worden concrete 
aanbevelingen opgenomen. De richtlijnmodule betreft het werkveld van professionals in zorg en 

welzijn en wordt openbaar digitaal gepubliceerd en verspreid.  
 

2. Een verspreidings- en implementatieplan, waarin onder andere aanbevelingen zijn opgenomen 

voor beroepsorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties en een voorzet wordt gegeven voor 
wat er gedaan kan worden om cliënten en naasten te informeren. 

  
3. Inzicht geven in de totstandkoming van de generieke richtlijnmodule Taalbarrières, op welke 

manier het project is uitgevoerd en met wie, welke vraagstukken zijn behandeld en wat geleerde 
lessen, bevorderende en belemmerende factoren zijn. Hierover wordt in (tussentijdse) 

procesverslagen gerapporteerd, waarbij aanbevelingen voor relevante partijen, waaronder 

Zorginstituut en VWS worden geformuleerd. 
 

 
PLAN VAN AANPAK  

 

Voor het ontwikkelen van de generieke richtlijnmodule taalbarrières zal de AQUA Leidraad worden 
gevolgd.(17) Voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden volgen wij de AQUA-leidraad en het 

Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling (hoofdstuk 7). 
 

Het project bestaat uit drie fases: 
 

a) voorbereidingsfase 

b) ontwikkelfase  
c) afrondingsfase  

 
De projectplanning is uitgewerkt in bijlage 2.  

 

De inhoud van deze projectfases is als volgt:  
 

a) voorbereidingsfase 
 

De voorbereidingsfase start met het instellen van de projectgroep, richtlijnwerkgroep, adviesgroep en 

stuurgroep. In deze groepen zijn de relevante beroepsorganisaties en organisaties van zorggebruikers 
betrokken, waardoor bij alle fasen van de ontwikkeling zorgprofessionals, zorggebruikers en 

methodologische experts betrokken zijn. 
 

In deze fase worden doel, doelgroep en reikwijdte van de generieke richtlijnmodule in grote lijnen 
beschreven, alsmede de werkwijze. Hiertoe zullen een oriënterende literatuursearch met inventarisatie 

van methoden en instrumenten worden uitgevoerd zoals cultuur mediators, naasten die vertalen, 

vertaal apps, vertaalapparaten ontwikkeld voor de zorg of vragenlijsten in twee talen. Er zal een 
online survey worden uitgezet onder professionals en richtlijnontwikkelaars om tot een eerste 

afbakening te komen van vragen waar de generieke richtlijnmodule antwoord op moet geven en waar 
deze aan moet voldoen om opgenomen te worden in de richtlijnmodule.  

 

De adviesgroep bespreekt in deze fase de (ontwikkelingen ten aanzien van) randvoorwaarden voor 
implementatie van de generieke richtlijnmodule zoals bekostiging van tolken, beschikbare tijd voor 

consulaten/contacten en dossiervoering. De resultaten van deze bespreking worden voorgelegd aan 
de stuurgroep.  
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Voordat de werkgroep begint met de ontwikkeling van de richtlijnmodule worden eventuele financiële 

en overige belangen van leden van de projectgroep, werkgroep, adviesgroep en stuurgroep 
vastgelegd door een belangenverklaring die alle leden invullen.  

 

 
b) ontwikkelfase 

 
De ontwikkelfase bestaat uit vier delen:  

 

1. Knelpuntenanalyse en formuleren uitgangsvragen 
2. Systematische samenvatting van wetenschappelijke en praktijkkennis  

3. Formuleren van de aanbevelingen en schrijven van het concept van de generieke 
richtlijnmodule  

4. Opstellen van een overzicht van kennislacunes, voorstel voor evaluatie van de generieke 
richtlijnmodule, overzicht van producten dat verspreiding en gebruik van de generieke 

richtlijnmodule zal bevorderen.  

 
   

De resultaten van de voorbereidingsfase worden in een invitational conference voorgelegd aan de 
doelgroepen van de generieke richtlijnmodule om de doelgroep, processen en instrumenten voor de 

generieke richtlijnmodule definitief af te bakenen en knelpunten vast te stellen zodat de 

richtlijnwerkgroep knelpunten kan prioriteren.  
 

Op basis van de in de voorbereidingsfase uitgevoerde knelpuntenanalyse (vragenlijsten) en 
verzamelde informatie zullen de project- en werkgroep de uitgangsvragen formuleren. Qua omvang 

wordt gedacht aan circa 10 uitgangsvragen. Op basis van de uitkomsten van hiervoor genoemde 
stappen bepaalt de projectgroep de scope van de systematische analyse van kennis en het 

kwalitatieve onderzoek.  

 
c) afrondingsfase 

 
In de afrondingsfase:  

 

• Voeren professionals, cliënten, tolken en andere betrokkenen van de direct betrokken 

beroeps- en patiëntenorganisaties een toets op inhoud en toepasbaarheid uit.  

• Stelt de projectgroep een verspreidings- en implementatieplan op hoofdlijnen op dat beroeps- 
en patiëntenorganisaties en opleidingen en (na-)scholingen handvatten biedt voor het 

verspreiden en implementeren van de generieke richtlijnmodule.  

• Autoriseren in ieder geval de direct bij de ontwikkeling betrokken beroeps- en 
patiëntenorganisaties de generieke richtlijnmodule en beschrijven zij hoe zij zich in zullen 

zetten om de toepassing van de standaard in de praktijk te bevorderen  

• stelt de werkgroep een onderhoudsplan op  

• worden projectafronding en -verantwoording uitgevoerd in de vorm van een eindverslag, 
financiële verantwoording en accountantscontrole. De penvoerder voert dit uit in samenspraak 

met de projectgroep.  

 
We voeren een pilot testfase uit in twee multidisciplinaire settings/doelgroepen, waarbij we denken 

aan een ziekenhuis (Amsterdam UMC) en een nader te bepalen extramurale setting. We zullen 
hiervoor gebruik maken van ervaringen met proefimplementaties in andere richtlijnprogramma’s, zoals 

in de JGZ en de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde zoals beschreven in het handboek Evidence Based 

Richtlijnontwikkeling. 
 

Opstellen van een onderhoudsplan en daarbij ook het maken van afspraken over eigenaarschap, doen 
we tijdens het project met de betrokken organisaties. 
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Concrete stappen voor implementatie, onderhoudsplan en borging kunnen pas gedurende het project 

worden opgesteld omdat beroeps- en cliëntenorganisaties hierbij moeten worden betrokken. Voor wat 
betreft implementatie gaat dit zowel over de introductie van de generieke richtlijnmodule als 

instrument, als het bevorderen van verwijzing naar deze richtlijnmodule in andere 

kwaliteitsinstrumenten (zoals de standaarden voor de GGZ waarin wordt verwezen naar de 
kwaliteitsnorm tolkgebruik). Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van opgehaalde kennis, behoeften 

en wensen van de toekomstige gebruikers en de ontwikkelingen in het project ALIGNED (ArtificiaL 
Intelligence-applicaties in GuideliNE Development). 

 

Borging door opname in het register van Zorginstituut Nederland heeft de voorkeur, maar kan 
vanwege de tijd (en weerbarstigheid) niet worden toegezegd binnen het project. Wel zullen we 

inzetten op accordering door zoveel mogelijk organisaties, waarbij draagvlak in ieder geval wordt 
verwacht bij de beroeps- en cliëntenorganisaties die de oproep aan de Kwaliteitsraad hebben 

ondertekend en bij organisaties die in huidige richtlijnen verwijzen naar de Kwaliteitsnorm tolkgebruik 
bij anderstaligen. 

 

 
METHODEN 

 
Systematische samenvatting van de evidence  
 

Om de evidence in kaart te brengen met betrekking tot de geprioriteerde kernvragen ten aanzien van 
het overbruggen van taalbarrières in de zorg, zal een systematisch literatuuronderzoek worden 

uitgevoerd zoals beschreven in de AQUA-Leidraad. Het protocol voor deze review zal worden 
geregistreerd op crd.york.ac.uk/prospero. Voor de ontwikkeling van de zoekstrategie en zoektermen, 

zal indien mogelijk gebruik worden gemaakt van het PICO framework, dat de volgende specificaties 
bevat: populatie, interventie, vergelijkingsgroep en uitkomsten. De volgende databases zullen 

doorzocht worden: MEDLINE/Pubmed, PsycINFO, CINAHL en Embase. Screening van artikelen 

gebaseerd op titels, abstracts en full-texts zal worden uitgevoerd in het software-pakket Rayyan. Alle 
te includeren studies zullen door twee beoordelaars worden beoordeeld op methodologische kwaliteit. 

De kwaliteit van de evidence zal worden beoordeeld aan de hand van de GRADE methode. De 
volgende data zullen worden geëxtraheerd: auteurs, publicatiedatum, setting studie, onderzoeksopzet, 

instrumenten/interventies, participanten, belangrijkste uitkomsten en resultaten. Indien mogelijk zal 

voor de kwantitatieve data meta-analyse worden uitgevoerd. Synthese van de kwalitatieve data zal 
door middel van een thematische inhoudsanalyse worden gedaan(18) en resultaten zullen met de 

richtlijnwerkgroep worden besproken om de validiteit en berouwbaarheid van de analyses te 
waarborgen. 

 

Kwalitatief onderzoek  
 

Omdat er veel recente ontwikkelingen zijn op het gebied van persoonsgerichte zorg, digitale zorg op 
afstand en communicatie (zoals samen beslissen) en er grote internationale verschillen bestaan in 

gezondheidszorgsystemen en praktijken, zal daarnaast een kwalitatieve studie worden opgesteld 
onder alle relevante stakeholders (i.e. zorgverleners, cliënten en hun naasten, tolken), met als doel de 

uitkomsten en conclusies te toetsen aan de Nederlandse zorgpraktijk. Tevens zal hen ter reflectie 

bestaande richtlijnen met betrekking tot het omgaan met taalbarrières in de zorg (e.g. actuele 
kwaliteitsnorm, ISO-norm EU DG Interpretation) worden voorgelegd. Om voldoende heterogeniteit te 

waarborgen, zullen participanten middels purposive sampling strategieën worden geworven. Analyse 
van de interviews en focusgroepen zal worden gebaseerd op Grounded Theory (19) in ATLAS-ti. – 

Cliënten met verschillende socioculturele achtergronden qua herkomstlanden, migratieachtergrond 

(vluchtelingen, arbeidsmigranten), leeftijd en opleidingsniveau zullen worden geïncludeerd in een 
interviewstudie, omdat deze factoren invloed hebben op de (ervaren barrières in) communicatie.(20) 

De steekproefgrootte zal worden bepaald op basis van theoretische saturatie; interviews zullen 
worden gehouden totdat geen nieuwe thema’s meer worden geïdentificeerd. Op basis van eerder 
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onderzoek is de verwachting dat saturatie wordt bereikt bij 15-20 interviews. Cliënten zullen worden 
geïnterviewd in hun moedertaal door getrainde tweetalige onderzoeksassistenten en worden vertaald 

en terugvertaald (back-translation methode).(21) 
 

We zullen bij de start van het project bekijken of we de kwalitatieve dataverzameling bij cliënten en 

professionals in kunnen bedden binnen een participatory action research framework op meerdere 
momenten tijdens het project. Daarmee kunnen we vertegenwoordigers van cliënten meer structurele 

inbreng geven in de verschillende fasen van het ontwikkeltraject en een actievere rol geven, gericht 
op het ontwikkelen van tools voor cliënten en implementatie. Hiermee kunnen we meer recht doen 

aan de grote diversiteit van de cliënten qua migratieachtergrond, opleidingsniveau en 

gezondheidsvaardigheden. Ook kunnen we naast SGAN andere organisaties van/voor mensen met een 
migratie- of vluchtachtergrond betrekken, zoals NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere 

Migranten), Helpdesk Statushouders, het netwerk van sleutelpersonen opgeleid door Pharos. Dit 
vraagt echter aanpassing van het projectvoorstel waarbij we zullen moeten bekijken wat dit betekent 

voor de inzet van capaciteit en budget en of en hoe dit te realiseren is binnen het beschikbare budget. 
 

Zorgverleners uit verschillende disciplines (bijv. huisartsen, specialisten, psychologen, 

verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers) zal worden gevraagd deel te nemen aan 
focusgroepen, omdat type gezondheidsklacht van invloed is op de (ervaren barrières in) 

communicatie.(22) Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diverse samenstelling qua leeftijd, 
geslacht en locatie (Randstad / periferie). De stakeholdergroepen worden bepaald in de 

voorbereidingsfase en op basis daarvan bepalen we samenstelling en aantal focusgroepen. 

Focusgroepen zullen bestaan uit tussen de 4 en 6 deelnemers; hiermee kan optimale deelname van 
participanten worden gewaarborgd.(23) Alle focusgroepen worden opgenomen en verbatim 

getranscribeerd worden in geanonimiseerd format. –  
 

Professionele tolken uit verschillende taalgroepen worden geïncludeerd in een focusgroep. De 
focusgroep wordt opgenomen en verbatim getranscribeerd worden in geanonimiseerd format. Er zal 

tevens gebruik worden gemaakt van kwalitatieve data die zullen worden verzameld in het kader van 

het NWO gefinancierd onderzoeksproject Right2Health dat Barbara Schouten leidt en loopt van 2021 – 
2025. Overkoepelende doelstelling van dit internationale project is ontwikkelen van een 

besluitvormingsinstrument voor het slechten van taalbarrières in de zorg. In dit project worden semi-
gestructureerde interviews uitgevoerd met migranten, informele ondersteuners en zorgverleners. De 

data zullen lopende 2022 beschikbaar komen en inzicht bieden in de vraag welke oplossingen door 

zorgverleners en patiënten effectief worden bevonden om communicatiebarrières in de zorg aan 
patiënten met een lage Nederlandse taalvaardigheid te slechten.  

 
Voor het formuleren van de aanbevelingen zal het GRADE evidence-to-decision framework (‘van 

bewijs naar aanbeveling’) worden gebruikt. Naast de evidentie over de effectiviteit van de 

instrumenten en de kwaliteit van de evidence worden hierbij de volgende overwegingen meegewogen 
bij het maken van de aanbeveling: de balans tussen gunstige en ongunstige effecten, waarden en 

voorkeuren van zorgverleners, cliënten en naasten, haalbaarheid, aanvaardbaarheid, equity, 
kosten/economische overwegingen. Verkenning van wenselijkheid en mogelijkheden om de generieke 

richtlijnmodule Omgaan met taalbarrières aan te bieden voor opname in het Register van Zorginstituut 
Nederland. Het eventuele traject voor het aanbieden aan het register, inclusief het autorisatietraject 

dat daaraan voorafgaat, maakt geen deel uit van dit projectvoorstel.  

 
 

SAMENWERKING  
 

Vanwege de breedte van de professionele scope van de generieke richtlijnmodule taalbarrières zal er 

verschillende mate en vorm van betrokkenheid zijn van de organisaties die uiteindelijk gevraagd zullen 
worden de richtlijnmodule te accorderen. Voor het cliëntenperspectief zal een vertegenwoordiger van 

Stichting Gezondheidszorg Allochtonen Nederland bijdragen aan de richtlijnwerkgroep en de 
stuurgroep. Verder zullen organisaties worden betrokken die de verschillende migranten- en 
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vluchtelingengroepen kunnen representeren en bereiken, zoals netwerkorganisatie van oudere 
migranten NOOM, Helpdesk statushouders en kenniscentrum arbeidsmigranten. Voor het bijdragen 

aan de richtlijnwerkgroep hebben toegezegd: beroepsorganisaties van verpleegkundigen, 
verzorgenden en verpleegkundige specialisten (V&VN) en sociaal werkers (BPSW), NHG en KAMG. De 

Patiëntenfederatie bekijkt met FMS betrokkenheid en inzet vanuit de medisch specialisten. 

Expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers 
NGTV, Zorgverzekeraars Nederland heeft toegezegd bij de ontwikkeling betrokken te willen zijn vanuit 

haar rol. Met VNG wordt betrokkenheid vanwege verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg, WMO en 
publieke gezondheid nog besproken. Brede betrokkenheid zal worden gezocht bij beroepsorganisaties 

(op inhoud én richtlijnontwikkeling), patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgverzekeraars en 

gemeenten. Dit gebeurt in de beginfase van het project, bij de invitational conference en in de 
meeleesronde. 

 
 

KANSEN EN BELEMMERINGEN 
 

Draagvlak voor het ontwikkelen van de generieke richtlijnmodule blijkt uit de ondertekening van de 

oproep aan de Kwaliteitsraad door meer dan 250 organisaties, hoogleraren en experts. JWS 
organiseerde medio 2020 een stakeholdersbijeenkomst waarin draagvlak is uitgesproken voor het 

ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard taalbarrières en de brede insteek. Er is veel aandacht voor 
het omgaan met taalbarrières in de zorg, zoals bv. blijkt uit recente artikelen in vaktijdschriften (o.a. 

Medisch Contact, de Eerstelijns, de Apotheker, Kinderarts en Samenleving) en symposia en 

bijeenkomsten. Ook steunen ZIN, NZa, ZN en VWS het ontwikkelen van de generieke 
richtlijnmodule.(11)  

 
De brede reikwijdte brengt uitdagingen met zich mee qua verkrijgen draagvlak, inhoud, terminologie, 

implementatie en vindbaarheid. Om wetenschappelijke onderbouwing en de vertaling naar de 
aanbevelingen haalbaar te houden zullen we bij de start van het project de scope goed moeten 

afbakenen, o.a. qua instrumenten (cultuur mediators, naasten die vertalen, vertaal apps, 

vertaalapparaten ontwikkeld voor de zorg of vragenlijsten in twee talen). De verschillende werkwijzen 
voor het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten bij beroepsgroepen is een uitdaging die wij vanaf het 

begin van het project zullen adresseren. Het reeds gebleken draagvlak, maatschappelijk belang en 
ervaring met andere richtlijnen zullen bijdragen zoals NHG standaard Pijn of kwaliteitsstandaard 

Transitiezorg en generieke module diversiteit in de GGZ.  

 
Randvoorwaarden 
Financiering van tolkenkosten is sinds 2012 een knelpunt maar er worden belangrijke stappen gezet 
om dit knelpunt op te heffen. Zo heeft voormalig minister Van Ark begin 2021 in antwoord op 

Kamervragen aangegeven dat zorgverleners professionele tolken moeten kunnen inzetten wanneer 

dat nodig is om goede zorg te bieden en dat de financiering daarvoor beschikbaar moet zijn.(23) En 
de Tweede Kamer heeft 2 november 2021 een motie aangenomen waarmee de regering wordt 

verzocht de voor- en nadelen en praktische uitvoerbaarheid voor zorgverleners en zorgaanbieders van 
de verschillende vormen van bekostiging in kaart te brengen, en de Kamer daar zo spoedig mogelijk 

over te informeren.(24)  
 

Naast financiering van tolkenkosten zijn er ook andere randvoorwaarden zoals extra tijd die nodig is 

vanwege taalbarrière, telefoon en/of computer en overdracht van informatie over taalbarrière via 
cliëntdossier. De adviesgroep en de stuurgroep zullen deze randvoorwaarden in kaart brengen zodat 

partijen deze, kunnen aankaarten bij beleidsmakers, bijvoorbeeld via leden van de stuurgroep.  
 

De voor het project beschikbaar gestelde financiering biedt geen mogelijkheid om informatie en tools 

voor cliënten te kunnen ontwikkelen. Vanwege taalbarrière is dit kostbaar. Projectgroep en stuurgroep 
zullen tijdig bespreken hoe hiervoor financiering voor kan worden verkregen.  
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De projectgroepleden zijn goed ingebed in de ontwikkelingen in Nederland en internationaal op het 
gebied van zorg voor migranten en vluchtelingen, persoonsgerichte zorg en richtlijnontwikkeling. 

Barbara Schouten leidt het internationale NWO-gefinancierde project The right to health; overcoming 
language barriers in a superdiverse world (looptijd 2021-2025). Zij is betrokken bij internationale 

ontwikkelingen, o.a. bij EU DG Interpretation.  

 
 

PLANNING  
 

Het project volgt de fases zoals beschreven in de AQUA-leidraad.  

 
 

Voorbereidende fase   oktober 2022 – januari 2023 
 

Ontwikkelfase     februari 2023 – februari 2024 
 

Afrondende fase   maart 2024 – augustus 2024 

 
Uitwerking van de planning zie bijlage 2.  

 
Ten aanzien van de haalbaarheid van deze planning zijn van belang: - het reeds opgebouwde 

draagvlak - expertise en netwerk van leden van de projectgroep - goede afbakening van doelgroepen, 

processen en instrumenten - gedeeld belang en commitment bij stakeholders. 
 

 
KENNISOVERDRACHT en IMPLEMENTATIE  

 
De volgende groepen hebben belang bij de een generieke richtlijnmodule omgaan met taalbarrières: 

beroepsorganisaties in de zorg en het sociaal domein, cliënten en hun naasten en 

vertegenwoordigers, zorgprofessionals, richtlijnontwikkelaars, zorginstellingen, zorgverzekeraars, 
beleidsmakers, deskundigen met expertise op het gebied van de ontwikkeling van professionele – en 

kwaliteitsstandaarden, gezondheidsjuristen, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  
 

De start van het project zal breed worden aangekondigd via beroepsorganisaties en op social media 

en nieuwsberichten. Daarbij zal worden verwezen naar de actuele Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij 
anderstaligen in de zorg om te voorkomen dat het veld in ‘wachtstand gaat’. Er wordt een 

implementatieplan opgesteld. Dat plan richt zich op verspreiding, accordering en implementatie van 
de generieke richtlijnmodule door zoveel mogelijk beroepsorganisaties en opleiders (o.a. netwerk 

diversiteit in het medisch onderwijs).  

 
De generieke richtlijnmodule:  

 

• zal digitaal beschikbaar worden gesteld aan alle betrokken beroeps- en patiëntenorganisaties 
en wetenschappelijke verenigingen en via websites zoals Huisarts-Migrant.  

• zal worden verspreid onder zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten  

• branche- en koepelorganisaties zoals NVZ, NFU, DIVOSA en kennisinstituten zoals Pharos, 

Movisie, NJI worden al tijdens het ontwikkelen van de generieke richtlijnmodule betrokken en 
worden gevraagd de generieke richtlijnmodule via hun kanalen te delen.  

• zal worden verspreid middels presentaties op congressen van professionals en 

cliëntenorganisaties.  

• vanwege de betrokkenheid van de politiek en de media sinds de oproep aan de Kwaliteitsraad 

zullen een persbericht en presentatie in Nieuwspoort worden overwogen. 
 

Of de generieke richtlijnmodule wordt aangeboden voor opname in het Register van ZIN wordt tijdens 
het project besproken. Het aanbiedingstraject maakt geen onderdeel uit van dit project.  
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In de adviesgroep randvoorwaarden en implementatie zal worden besproken wat nodig is om kennis 

bij professionals, cliënten en naasten te vergroten. Daarbij zal worden bekeken of gedrags- en 
veranderdeskundigen hierbij een bijdrage aan kunnen (en moeten) leveren. Eventuele inzet van 

gedrags- en veranderdeskundigen maakt geen onderdeel uit van dit project. Ervaringsdeskundigen, 

sleutelpersonen met een vlucht- of migratieachtergrond, tolken en intermediairs zullen worden 
betrokken om het beschikbaar komen van de generieke richtlijnmodule én het belang van het 

adequaat overbruggen van taalbarrières over het voetlicht te brengen, bijvoorbeeld via een podcast of 
korte video’s. Deze zullen worden verspreid via digitale vaktijdschriften en via social media. 
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Bijlage 1  Expertise en ervaring projectgroep: 
 

Jako S. Burgers is leerstoelhouder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met de 
leeropdracht ‘Bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen’ bij de vakgroep 

huisartsgeneeskunde, onderdeel van de Care and Public Health Research Institute van de Maastricht 

University. Daarnaast is hij praktijkhoudend huisarts in Gorinchem. Hij is voorzitter van de Advies- en 
expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) van Zorginstituut Nederland, voorzitter van de Richtlijn 

Autorisatie Commissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en voorzitter van de 
Werkgroep Meetinstrumenten van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). Van 2012 tot 2018 was hij 

hoofd van de afdeling Richtlijnen en Wetenschap bij het NHG. Hij is erkend nationaal en internationaal 

expert op gebied van de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en heeft als auteur bijgedragen 
aan meer dan 150 nationale en internationale publicaties over richtlijnontwikkeling en kwaliteit van 

zorg.  
 

Linda Daniels-van Saase is sinds 2021 werkzaam als manager Medisch Specialistische Zorg bij 
Patiëntenfederatie Nederland en stuurt een team van adviseurs aan die betrokken zijn in allerlei 

kwaliteitsprojecten. Van 2000 tot 2020 heeft zij verschillende functies binnen het Zorginstituut 

bekleed, oa als manager geneesmiddelenbeleid en in de afgelopen 5 jaar op het gebied van de 
oncologische zorg. Linda is jurist.  

 
Simone Goosen is epidemioloog en beleidsadviseur gespecialiseerd in de gezondheid van mensen met 

een vlucht- of migratieachtergrond. Ze promoveerde in 2014 op epidemiologische studies naar de 

gezondheid van asielzoekers en statushouders. Sinds 2015 draagt ze bij aan onderzoeken en 
pleitbezorging m.b.t. tolken in de gezondheidszorg. Ze nam in 2019 het initiatief voor de campagne 

Tolken terug in de zorg, alstublieft bij de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en 
mensenrechten. Als campagneleider heeft ze veel ervaring opgedaan met communicatie via social 

media, radio en (vak)tijdschriften. Ze is verder voorzitter van de richtlijnwerkgroep van het project 
Ontwikkeling Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van 

tuberculose en LTBI. 

 
Miranda Langendam is universitair docent bij de afdeling Epidemiologie en Data Science van het 

AmsterdamUMC. Als principle investigator van de onderzoekslijn ‘Methoden van evidence synthese’ 
werkt zij aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van methoden voor systematische reviews 

en richtlijnen/standaarden in nationale en internationale onderzoeksprojecten. Zij heeft ruime ervaring 

als richtlijnmethodoloog, onder andere voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 
Europese Commissie en WHO. Miranda is lid van AQUA, bestuurslid van de internationale GRADE 

working group en mede-voorzitter van het Dutch GRADE Network.  
 

Barbara Schouten is universitair docent Interculturele Gezondheidscommunicatie en verbonden aan 

ASCoR, het grootste Europese Communicatiewetenschappelijk onderzoeksinstituut met een ranking 
van 1 op de ‘QS World University Rankings va 2018-2020. Ze is als Principal Investigator en co-

Principal Investigator betrokken (geweest) bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten 
op het gebied van interculturele communicatie, met een focus op taalbarrières in de zorg. Ze heeft 

ruime ervaring in de begeleiding van PhD studenten en postdoctoraal onderzoekers. Ze is associate 
editor van European Journal of Health Communication en PLOS ONE, en was voorzitter en organisator 

van het vijfde internationale congres ‘Non-professional Interpreting and Translation’ (NPIT5, 2021). 
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Bijlage 2 Projectplanning 
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