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1. PACI (Professional and Accessible Community Interpreting) 

– Professioneel en toegankelijk sociaal tolken: een poort tot 

de integratie van migranten.  Projectbeschrijving. 

 
 

Het PACI-project  (Professional and Accessible Community Intepreting, a Gateway to 

Migrant´s Integration – professioneel en toegankelijk sociaal tolken: een poort tot de 

integratie van migranten), biedt een unieke aanpak voor een van de grootste 

uitdagingen van taalprofessionals en hun scholing: het aanbieden van goed ontwikkeld 

achtergrondonderwijsmateriaal voor sociaal tolken en institutioneel vertalen. We willen 

de nieuwste technieken van sociaal tolken en vertalen aanleren via innovatief digitaal 

lesmateriaal en didactische tools, zoals e-learningcursussen, vertaaltechnologieën en 

het werken met terminologiesystemen. 

Het hoofddoel van het project is de ontwikkeling van een cursusmodel voor sociaal 

tolken en voor institutionele vertalingen, rekening houdend met de bredere analyse van 

de markbehoeften van de taaldiensten in de partnerlanden. Hierbij kijken we naar de 

specifieke talencombinaties waar de markt niet voorziet in een behoorlijk aantal 

gekwalificeerde vertalers en tolken. Er is daar geen aanwezigheid van een dergelijke 

hoog gekwalificeerde opleiding met deze competenties. Deze competenties zullen in het 

kader van  dit project ontwikkeld worden voor de talencombinaties van de 

projectpartners. 

De kleine en specifiek geprofileerde filologische universiteitsdepartementen kunnen 

niet alle aspecten en competenties van het onderwijs van sociaal tolken en vertalers in 

het klassieke curriculum aanbieden. Daarom is het van essentieel belang om op 

supranationaal niveau samen te werken in het kader van Erasmus+ en de knowhow, 

onderzoek en technieken te delen en uit te wisselen. Bij talencombinaties met kleinere 

talen is het aantal deelnemers aan dit soort speciale training eerder gering. Daarom is 

het met het oog op de doelstelling en de verdeling van de financiële middelen, beter om 

een zomercursus op internationaal niveau te organiseren. 

Na een grondige analyse van de behoeften van de arbeidsmarkt en uitgaande van onze 

jarenlange ervaringen met het onderwijs aan studenten Nederlands binnen een 

curriculum Vertaalwetenschappen, heeft de vakgroep Nederlands van de Comenius 

Universiteit samen met de vakgroep Nederlands aan de Palacky Universiteit in Olomouc 

en de Universiteit van Wroclaw, en met hun jarenlange partner VUB (Vrije Universiteit 

Brussel) besloten dit partnerschap tot stand te brengen. Hierbij is elke partner in het 

project zo gekozen dat deze met zijn eigen specialisaties een bijdrage kan leveren, zodat 

we in staat zijn een zeer intensief en professioneel cursusprogramma te ontwikkelen 

dat gericht is op de behoeften en competenties van de vertaler en tolk in de praktijk. 



Wij bieden in ons project de basistheorie sociaal tolken en institutionele vertalingen aan in 

de vorm van online cursussen en blended learning. Daarbij bieden we ook bijdragen aan 

van gespecialiseerde gastdocenten van onze partneruniversiteiten, resulterend in een 

zomercursus    en een toegankelijke uitgebreide terminologische databank. 

De impact zal worden vermenigvuldigd door middel van wetenschappelijke 

conferenties, intellectuele output in artikelen en conferentieverslagen, alsmede een 

website van de coördinator. We richten ons op de intensieve verspreiding van het 

curriculummodel in relevante groepen van specifieke doelgroepen, die in staat zijn om 

dit model in andere talencombinaties toe te passen, wat de duurzaamheid en stabiliteit 

van de intellectuele output zal verzekeren. Zo verbetert het ook het effectief 

functioneren van staats- en overheidsinstellingen en de integratie van migranten die 

recht hebben op de diensten van sociaal tolken en vertalers. 



2. Doelstellingen, streefdoelen en werkingssfeer van het PACI - 

traject 

 
 

Het project is gericht op het trainen van tolken op het gebied van sociaal tolken in 

minder verspreide talencombinaties met het Nederlands en Centraal-Europese talen; 

met name Tsjechisch, Slowaaks en Pools die tot nu toe een gebrek aan relevant hoger 

onderwijs met oog op sociaal tolken en institutioneel vertalen hebben  gehad. Het tolken 

is op het gebied van overheidsdiensten, politie, justitie, sociale dienstverlening en 

gezondheidszorg een essentieel onderdeel in het integratieproces voor migranten. 

Praktijkgerichte tolkonderzoeken tonen aan dat dit gebied het grootste volume aan 

tolkcontracten op de tolkmarkt vertegenwoordigt. Uit het onderzoek van Štefková 

(2014) blijkt bijvoorbeeld dat de Nederlandse taal in Slowakije op de vijfde plaats staat 

wat betreft het aantal juridisch tolkopdrachten, terwijl er slechts vier tolken voor een 

talencombinatie Nederlands-Slowaaks staan ingeschreven op de lijst van juridisch tolken 

van het Slowaakse ministerie van Justitie. De situatie in Tsjechië en Polen is 

vergelijkbaar. 

Door een gebrek aan gekwalificeerde tolken verloopt de communicatie op deze gebieden 

vaak via een derde taal. Hierdoor kunnen vaak communicatieproblemen en 

misverstanden ontstaan die een cruciale invloed kunnen hebben op de levenskwaliteit, 

de veiligheid en de mate van integratie  in het land van bestemming. Vooral het tolken 

voor juridische instellingen en op het gebied van sociale zekerheid en de 

gezondheidszorg is, ondanks een gedegen kennis van de derde taal (Engels), uiterst 

moeilijk wat de terminologische nauwkeurigheid betreft, zodat de deelnemers aan de 

communicatie in deze contexten noodzakelijkerwijs een tolk in hun moedertaal nodig 

hebben. In het geval van strafprocedures en andere vormen van wetshandhaving is de 

aanwezigheid van een tolk in de moedertaal zelfs verplicht volgens de wet en de 

overeenkomstige Europese richtlijnen (bv. RICHTLIJN 2010/64/EU VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures). 

Voor de ontwikkeling van de tolkvaardigheid op het gebied van sociaal tolken is training 

vereist en gericht op verschillende soorten tolktechnieken, zoals consecutief tolken, 

simultaan tolken, fluistertolken en tolken van het blad. De tolk moet in staat zijn om 

zich op een effectieve manier voor te bereiden op het tolken door de kennis en 

strategische vaardigheden toe te passen en moet tegelijkertijd in staat zijn de 

betrouwbaarheid en relevantie ervan adequaat in te schatten. Bij het zoeken naar 

equivalenten voor wetstermen, termen in de sociale dienstverlening, de 

gezondheidszorg en de overheid, die verbonden zijn met de staatssystemen, moeten 

noodzakelijkerwijs de terminologische procedures worden toegepast om de mate van 



equivalentie te beoordelen. Daarbij moeten ook equivalente alternatieven voor het 

vertaalproces worden gecreëerd, aangezien de equivalenten voor bepaalde 

Nederlandse termen niet altijd beschikbaar zijn in de gangbare vertaaltools. 

 

In het kader van deze situatie beoogt het project de vakkennis te verbeteren en de 

praktische vaardigheden van tolkstudenten te ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk op het 

Nederlands, zodat  de combinatie van een uitstekende kennis van de Nederlandse taal 

en de moedertaal en daarbij de verworven kennis en vaardigheden, hen kan helpen het 

gat in de markt op te vullen voor taaldiensten voor migranten. Op deze manier is het 

doel dat ze kunnen bijdragen aan het faciliteren van gemakkelijke communicatie bij de 

sociale dienstverlening en bij de dienstverleningen van overheidsinstanties en de 

gezondheidszorg. Zo draagt dit ook bij aan de integratie van migranten op de 

arbeidsmarkt en ook aan hun privéleven. 

Om de genoemde kennis en vaardigheden te verwerven, moet materiaal worden 

gecreëerd dat rechtstreeks is gericht op terminologiegebieden die relevant zijn voor 

sociaal tolken. Tegelijkertijd moeten de noodzakelijke tolkapparatuur, de 

communicatiecontext, de desbetreffende personen in het sociaal tolken en de 

bestaande terminologiebronnen aan de studenten worden geïntroduceerd. Deze kennis 

moet in de praktijk worden versterkt door praktische oefeningen in het kader van 

curricula en door toepassing van de beschikbare taaltechnologieën, zoals 

vertaalsoftware, software voor terminologiebeheer en terminologiehulpmiddelen 

gebaseerd op een corpus. 

De kleine en specifiek geprofileerde Nederlandse universiteitsafdelingen in Centraal-

Europa voorzien niet in alle genoemde aspecten van het sociaal tolkonderwijs. Daarom 

werken zij al tientallen jaren in het kader van Erasmus+ samen met de gerenommeerde 

vertaalwetenschappelijke instellingen in Nederlandstalige landen om hun knowhow, 

onderzoek en technieken te delen ten behoeve van hun studenten. In combinaties van 

kleinere talen is het aantal van dit soort gespecialiseerde onderwijs eerder beperkt, 

daarom is het beter wat betreft de effectiviteit en het delen van financiën om deze 

cursus op internationaal niveau te organiseren. Onder deze omstandigheden heeft het 

departement Nederlands van de Comenius Universiteit samen met het departement 

Nederlands van de       Palacky Universiteit in Olomouc en de Universiteit van Wroclaw, en 

met hun jarenlange partner de Erasmushogeschool Brussel, nu deel uitmakend van de 

VUB (Vrije Universiteit  Brussel) besloten dit partnerschap op te richten. 

Het project beoogt de invoering van een universeel model van intensief onderwijs in de 

vorm van zes intellectuele outputs om de theoretische basis van het sociaal tolken en 

vertalen te verwerven en de praktische vaardigheden van de studenten te ontwikkelen. 

Deze syllabus dient als de kern van het hele traject. De syllabus zal worden afgerond in 

de zomercursus en zal zo geschreven worden als een interactief online document, 



bruikbaar als naslagwerk voor potentiële toekomstige organisatoren van een analoge 

onderwijsvorm in andere talencombinaties, en zal tegelijkertijd dienen als didactisch 

basismateriaal voor de deelnemers van de zomercursus. Het zal dus niet alleen een 

impact hebben op de deelnemers van de zomercursus, maar ook op andere 

toekomstige organisatoren van gelijkaardige zomercursussen. Deze gelijkaardige 

zomercursussen zullen worden gepubliceerd   via informatieverspreiding in het kader van 

ons project. 

De doelstellingen van het PACI-project met betrekking tot de Erasmus+-prioriteit is om 

het verwerven van relevante vaardigheden en competenties van hoge kwaliteit om een 

algemeen toepasbaar model te creëren van intensieve training van vaardigheden op  het 

gebied van interculturele competenties van sociaal tolken en vertalen – los van de 

talencombinatie en de filologische opleidingsachtergrond van de student van de cursus. 

Sociaal tolken en vertalen is een concept dat tolken en vertalen in de context van het 

recht, de sociale dienstverlening en de gezondheidszorg omvat. In deze geschetste 

contexten zouden we onze didactische en trainingsactiviteiten van het project willen 

plaatsen als een proefprojectmodel. Met de talencombinaties van de Centraal-Europese 

regio (Slowaaks, Tsjechisch, Pools) en het Nederlands als een proefprojectmodel, is dit 

model ook geschikt voor andere talencombinaties aangezien er tot nu toe geen dergelijk 

specifiek model bestaat. Wij zouden daarom willen aanmoedigen om dit handboek van 

het PACI-traject te verspreiden  en geïnteresseerde partners aan te moedigen om het 

praktijkgebied en de talencombinaties uit te breiden. 

De vaardigheden en competenties die de studenten moeten verwerven, houden verband 

met een andere zeer actuele didactische doelstelling: open en innovatieve praktijken in 

een digitaal tijdperk. De cursussen van PACI-project zouden moeten worden gedoceerd 

met behulp van innovatieve digitale leermaterialen en didactische tools, zoals e-

learningcursussen (op het Moodleplatform) en vertaaltechnologieën en daarnaast met 

behulp van systemen om terminologie te verwerken. Die moesten in het kader van dit 

project worden ontwikkeld voor onze talencombinaties (Nederlands vs. Slowaaks, 

Tsjechisch, Pools). De gekozen terminologiethema's kunnen gemakkelijk dienen als 

model en sjabloon voor andere talencombinaties. We willen de competenties bij de 

genoemde vertaaltechnologieën in de praktijk ondersteunen en ontwikkelen. De 

ontwikkeling van kennisbeheer op vlak van vertaaltechnologie is één van de prioriteiten 

geformuleerd door de Europese Commissie in het kader van het PACI-project. Dit willen 

we uitwerken door middel van internationale interactie met collega's van onze 

partnerinstellingen en het delen van gespecialiseerde competenties en de specialisatie 

van de coördinatoren van de partnerinstellingen in de Centraal-Europese regio. De 

digitale vorm van onze output verzekert het onderhoud ervan, biedt flexibiliteit om te 

actualiseren. Ook zorgt het voor een gemakkelijke toegang voor een breder publiek 

alsook voor degenen die  geïnteresseerd zijn in deze speciale vorm van onderwijs. Het feit 

dat we deze cursussen online   kunnen organiseren en via blended learning kunnen 



aanbieden is, zeker in onzekere  pandemische tijden, een welkom voordeel van het 

onderwijstraject. 



3. Projectresultaten - beschrijving en leeractiviteiten 
 

Het PACI-project bestaat uit zeven intellectuele outputs waarvan output O7 deze 

syllabus is. Deze dient als naslagwerk met een beschrijving van al onze outputs 

samengebracht in één didactisch traject. Deze syllabus is bedoeld voor partners die een 

soortgelijke voorbereiding op vertaal- en tolktechnieken willen organiseren met een 

zomercursus in andere talencombinaties. Onderdeel O4 is een terminologische 

databank die dient als hulpmiddel ter ondersteuning van cursusonderdeel O1. De 

studenten gebruiken deze databank bij hun oefeningen tijdens hun 

zomercursusactiviteiten. 

Hierna zal elke projectpartner zijn intellectuele output beschrijven: elke online cursus 

met de algemene leerdoelstellingen, een outputoverzicht en een meer gedetailleerde 

cursusopzet. 

 
 
 

3.1. PACI – cursusonderdeel  O1: Terminografie en 

Vertaaltechnologie in de Praktijk van Sociaal Tolken en Vertalen 

Prof. dr. Koen Kerremans & Mathieu Van Obberghen 
 

(Brussels Instituut voor Toegepaste Taalkunde, Vrije Universiteit Brussel) 
 

3.1.1. Inleiding 
 

Deze cursus richt zich op terminologie (beheer) en vertaaltechnologische hulpmiddelen 

in de praktijk van het sociaal tolken en vertalen. Doorheen de verschillende hoofdstukken 

van deze cursus zullen de studenten zowel theoretische kennis als praktische 

vaardigheden verwerven met betrekking tot terminografie en verschillende 

hulpmiddelen ter ondersteuning van terminologie-, vertaal- of tolkopdrachten. 

De algemene leerdoelen zijn als volgt: 
 

1. De studenten zullen het verschil begrijpen tussen termen en woorden en 
tussen 

terminografie en (gespecialiseerde) lexicografie. 
 

2. De studenten zullen de verschillende theoretische opvattingen of benaderingen 

in de studie van terminologie begrijpen en zich bewust zijn van de invloed van 

deze opvattingen op de terminografische praktijk. 

3. De studenten zullen weten wat terminografie inhoudt en waarom het van 

cruciaal belang is voor sociaal  tolken/vertalen. Zij zullen in staat zijn om 

theoretische inzichten in de praktijk om te zetten. Ze zullen bijvoorbeeld in 



staat zijn om relevant tekstmateriaal te zoeken, relevante concepten in teksten te 

identificeren of verschillende soorten glossaria op te stellen. 

4. Studenten zullen op de hoogte zijn van en weten hoe te werken met 

(semi-) automatische tools die de ontwikkeling en het beheer van 

terminologische naslagwerken ondersteunen: bv. terminologiebeheersystemen, 

corpusanalysetools, alignment tools en termextractietools 

5. De studenten zullen op de hoogte zijn van en weten hoe te werken met 

computerondersteunde tools die ondersteuning bieden bij opdrachten voor 

sociaal vertalers en tolken: nl. respectievelijk CAT- en CAI-tools. 

Kennis en vaardigheden met betrekking tot terminologie(beheer) en digitale tools ter 

ondersteuning van sociaal tolken en vertalers zijn relevante competenties om te 

verwerven, zoals kan worden afgeleid uit het competentieprofiel voor sociaal tolken van 

het European Network for Public Service Interpreting and Translation (het Europees 

netwerk voor sociaal tolken en vertalers)1. In dit competentieprofiel wordt uitdrukkelijk 

gewezen op het belang van een "grondige kennis van het voor de opdracht relevante 

vakgebied". Het benadrukt ook het belang van een "uitstekende beheersing van de 

relevante terminologie en de toepasbare equivalenten ervan in de werktalen" en van 

een "uitstekende kennis van het bestaan en de beschikbaarheid van tools voor 

onderzoek en terminologiebeheer" (blz. 2)2. 

Bovengenoemde competenties zijn ook essentieel voor (sociaal)vertalers. In het 

competentieprofiel van de European Master in Translation (EMT Board, 2017)3 wordt 

onder meer verwezen naar vakinhoudelijke kennis als onderdeel van een cluster van 

vertaalcompetenties: 

"Kennis ontwikkelen en gebruiken op specialistische gebieden die voor vertalingen van 

belang zijn (beheersing van conceptuele systemen, redeneermethoden, 

presentatienormen, terminologie en fraseologie, gespecialiseerde bronnen, enz.) (p. 8) 

Behalve aan vakinhoudelijke kennis wijdt het EMT-competentiemodel ook een aparte 

cluster aan technologische competenties voor vertalers. Dit cluster omvat alle kennis en 

vaardigheden die worden gebruikt om vertaaltechnologie (met inbegrip van 

machinevertalingentechnologie) toe te passen. 

 

 

                                                           
1
 http://www.enpsit.org/  
2 Het volledige document kan hier worden geraadpleegd: http://www.enpsit.org/training--accreditation.html 

(laatst  gereaadpleed in februari 2020). 
3 EMT Board. 2017. ‘European Master’s in Translation Competence Framework’. Europese Commissie. 

 

http://www.enpsit.org/
http://www.enpsit.org/training--accreditation.html
http://www.enpsit.org/training--accreditation.html


3.1.2. Cursusoverzicht 
 

De e-learningcursus bestaat uit tien hoofdstukken, gevolgd door een face-to-facetraining. 
 

 Hoofdstuk 1 - Inleiding tot de terminologiepraktijk



 Hoofdstuk 2 - Terminografische werkmethode: theorie en praktijk

 Hoofdstuk 3 - Terminologische producten

 Hoofdstuk 4 - Terminologiebeheerssystemen

 Hoofdstuk 5 - Corpora en corpusanalystools

 Hoofdstuk 6 - Vertaalgeheugens en alignment tools

 Hoofdstuk 7 - Automatische termextractie

 Hoofdstuk 8 - Terminologie en computerondersteund vertalen (CAT)

 Hoofdstuk 9 - Terminologie en computerondersteund tolken (CAI)

 Hoofdstuk 10 - Afsluitend

De algemene structuur van de cursus wordt verder geschetst in de volgende subparagrafen. 
 

De oefeningen en opdrachten die de studenten in de verschillende hoofdstukken van de 

e- learning moeten maken, sluiten aan bij de praktijk van het sociaal vertalen en tolken. 

De opdrachten zullen worden besproken tijdens een afsluitende face-to-facetraining. 

Tijdens deze klassikale cursus moeten de studenten ook werken aan een kleinschalig 

terminologieproject voor sociaal tolken en vertalen, waarbij ze gebruik maken van de 

technologische kennis en vaardigheden die ze tijdens de verschillende e-

learninghoofdstukken hebben verworven. 

Naast verschillende inhoudspagina's met tekst en afbeeldingen, oefeningen en 

opdrachten, bevat de cursus ook links naar externe bronnen. 

Bovendien zal deze cursus ook gebruik maken van drie terminologische databanken die 

in het kader van het PACI-project zijn opgezet. Deze databases bevatten Nederlandse, 

Poolse, Slowaakse en Tsjechische woorden/termen uit drie communicatieve contexten 

of domeinen die relevant zijn voor sociaal tolken en vertalers: 

1. Medische context4 
 

2. Politiecontext5 

                                                           
4  https://www.terminologue.org/paci-medical/ 

5
  https://www.terminologue.org/paci-police/ 

https://www.terminologue.org/paci-medical/
https://www.terminologue.org/paci-police/


3. Schoolcontext6 
 

Deze databanken vormen ook de basis voor de vertaal- en tolkoefeningen tijdens de 

workshops van de PACI-trainingsweek. 
 

 

 

3.1.3. Cursusoverzicht (per hoofdstuk) 
 
 

Hoofdstuk 1 - Inleiding tot de terminologiepraktijk 

Dit hoofdstuk geeft een inleiding tot de belangrijkste begrippen in verband met de 

terminologiepraktijk. 

 

Leerdoelstellingen: 

(1) De studenten zijn zich bewust van het onderscheid tussen termen en woorden, tussen 

vaktaal taalgebruik en algemeen taalgebruik en tussen vakspecifieke (communicatieve) 

registers en alledaagse registers. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen acht verschillende inhoudspagina's op Moodle, te beginnen 

met een inleiding en een beschrijving van de leerdoelstellingen per hoofdstuk, 

gevolgd door specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. 

Referenties worden apart getoond. 

(2) De studenten begrijpen waarom vakspecifieke kennis belangrijk is in de praktijk van het 

(sociaal) vertalen en tolken. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Studenten moeten een opdracht indienen: zij moeten termen in een gegeven tekst 

herkennen (en handmatig extraheren) en hun termkeuzes motiveren. 

(3) De studenten kunnen verschillende soorten termen benoemen en herkennen.  

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 2 - Terminografische werkmethode: theorie en praktijk 

Dit hoofdstuk verkent prescriptieve en descriptieve theoretische benaderingen of concepten 

in terminologiestudies en hun impact op terminografische werkmethoden in vertaal- en 
                                                           
6  https://www.terminologue.org/paci-school 

https://www.terminologue.org/paci-school


tolkpraktijken.  

 

Leerdoelstellingen: 

1) De studenten begrijpen wat bedoeld wordt met de termen terminografie en 

(gespecialiseerde) lexicografie. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen twaalf verschillende inhoudspagina's op Moodle, te 

beginnen met een inleiding en een beschrijving van de leerdoelstelling per hoofdstuk, 

gevolgd door specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. 

Referenties worden apart getoond. 

(2) Studenten kennen verschillende theoretische opvattingen of benaderingen in de studie 

van terminologie en zijn zich bewust van de invloed ervan op de terminografische praktijk. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten een opdracht indienen: zij moeten nadenken over een 

passende terminografische werkmethode. 

(3) De studenten kennen de algemene principes die bepalen welke terminografische 

werkmethode(n) zij als sociaal vertaler of tolk kunnen kiezen. 

(4) De student is vertrouwd met terminografische werkmethodes voor vertalers/tolken en 

met de tools die deze werkmethoden ondersteunen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten van de leerresultaten 3-4: 

De studenten moeten aan het eind van de hoofdstukken een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 3 - Terminologische producten 

Dit hoofdstuk behandelt verschillende terminologische tools (bijvoorbeeld glossaria en 

thesauri), met de nadruk op de structuur en het ontwerp van terminologische databanken 

en glossaria voor sociaal vertalers en tolken. 

Leerdoelstellingen: 

 (1) De studenten kunnen verschillende soorten terminologische producten of naslagwerken 

herkennen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen elf verschillende inhoudspagina's op Moodle, te beginnen 



met een inleiding en een beschrijving van de leerdoelstellingen per hoofdstuk , 

gevolgd door specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. 

Referenties worden apart getoond. 

(2) De studenten begrijpen hoe theoretische concepten in terminologieleer een impact 

hebben op  de structuur van een terminologische fiche. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten een opdracht indienen: zij moeten zoeken naar 

terminologische bronnen met betrekking tot PSIT. 

(3) De studenten kunnen terminologische naslagwerken in de werktalen identificeren die 

relevant zijn voor sociaal vertalen en tolken. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden.  

 

Hoofdstuk 4 – Terminologiebeheerssystemen 

Dit hoofdstuk bespreekt voorbeelden van systemen of platforms die zijn ontwikkeld voor het 

beheer van (meertalige) terminologische databases. Ook zullen de studenten leren werken 

met een specifiek terminologiebeheersysteem. 

 

Leerdoelstellingen: 

1) De studenten kunnen verschillende soorten terminologiebeheersystemen benoemen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten:  

De studenten doorlopen zes verschillende inhoudspagina's op Moodle, beginnend 

met een inleiding en beschrijving van de leerdoelstellingen per hoofdstuk, gevolgd 

door specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. Referenties 

worden apart getoond. 

2) De studenten kennen de voor- en nadelen van verschillende soorten 

terminologiebeheersystemen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten een opdracht indienen: zij moeten leren werken met het 

terminologiebeheersysteem Terminologue. 



3) De studenten kunnen voorbeelden geven van systemen voor terminologiebeheer. 

(4) De studenten begrijpen dat de behoeften van vertalers en tolken met betrekking tot 

efficiënte terminologiebeheersystemen anders zijn. 

(5) De studenten kunnen een terminologieproject opzetten in het 

terminologiebeheersysteem Terminologue. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten van de leerresultaten 3-5: 

De studenten moeten aan het eind van de hoofdstukken een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 5 - Corpora en corpusanalyse-instrumenten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe tekstcorpora (verzamelingen van specifieke 

teksten) en corpusanalysetools vertalers en tolken kunnen helpen bij het maken van 

eentalige of meertalige terminologische naslagwerken.  

Leerdoelstellingen: 

 (1) De studenten weten wat corpora zijn en hoe ze kunnen worden gebruikt in 

vertaalgericht terminografisch onderzoek. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen 14 verschillende inhoudspagina's op Moodle, te beginnen 

met een inleiding en een beschrijving van de leerdoelstellingen per hoofdstuk, 

gevolgd door specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. 

Referenties worden apart getoond. 

(2) De studenten kunnen voorbeelden geven van bestaande (kant-en-klare) 

referentiecorpora. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten een opdracht indienen: ze moeten een kleinschalige 

terminologische analyse uitvoeren met het corpusanalyse-instrument AntConc. 

(3) De studenten weten waarop zij moeten letten wanneer zij corpora samenstellen die 

gericht zijn op terminografisch onderzoek. 

(4) De studenten zijn bekend met zoekstrategieën die ze als vertaler of tolk kunnen 

gebruiken om corpora op verschillende manieren te doorzoeken. 



(5) De studenten zijn vertrouwd met corpusanalyse-software en essentiële functies die door 

deze software-instrumenten worden ondersteund, zoals het samenstellen van 

frequentielijsten en concordanties en het genereren van collocaties en clusters. 

Overzicht van de leer-/evaluatieactiviteiten van de leerresultaten 3-5 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 6 - Vertaalgeheugens en alignment tools 

In dit hoofdstuk zullen studenten meer te weten komen over vertaalgeheugens, wat de 

relevantie kan zijn voor sociaal vertalen en hoe ze hun eigen vertaalgeheugens kunnen 

maken op basis van parallelle tekstcorpora en alignments tools. 

Leerdoelstellingen: 

 (1) De studenten weten wat een vertaalgeheugen is en waarvoor het wordt gebruikt. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen tien verschillende inhoudspagina's op Moodle, te beginnen 

met een inleiding en een beschrijving van de leerdoelstellingen, gevolgd door 

specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. Referenties worden 

apart getoond. 

(2) De studenten kennen het verschil tussen een bitekst, een parallel corpus en een 

vertaalgeheugen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten een opdracht indienen: d.w.z. zij moeten werken met de 

volgende uitlijntools: OmegaT, YouAlign en WordFast Anywhere. 

(3) De studenten weten hoe ze vertaalgeheugens kunnen worden gecreëerd. 

(4) De studenten kunnen bron- en doelteksten aligneren met behulp van automatische 

alignment tools. 

Overzicht van de leer-/evaluatieactiviteiten van de leerresultaten 3-4 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 7 - Automatische term extractie 



In dit hoofdstuk zullen studenten leren werken met automatische termextractietools. Ze 

zullen inzicht krijgen in verschillende benaderingen en leren hoe ze de output van dergelijke 

tools kunnen evalueren en integreren in terminologische databases.  

Leerdoelstellingen: 

 (1) De studenten weten welke verschillende benaderingen kunnen worden onderscheiden 

in (eentalige) automatische termextractie. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen zeven verschillende inhoudspagina's op Moodle, beginnend 

met een inleiding en  leerdoelstellingen per hoofdstuk, gevolgd door specifieke 

inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. Referenties worden apart 

getoond. 

(2) Studenten kennen de beperkingen van automatische termextractie. 

De studenten moeten een opdracht indienen: zij moeten nadenken over het gebruik van 

(automatische) termenextractietools. 

(3) De studenten weten hoe ze de output van automatische termextractie kunnen worden 

geëvalueerd. 

(4) De studenten kennen voorbeelden van automatische termextratietools. 

Overzicht van de leer-/evaluatieactiviteiten van de leerresultaten 3-4: 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 8 - Terminologie en computerondersteund vertalen (CAT) 

Na de bespreking van verschillende tools voor het creëren van terminologische bronnen in 

de vorige hoofdstukken, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe vertalers tijdens 

vertaalprojecten terminologie kunnen integreren in zogenaamde 'computer-assisted 

translation'(CAT) tools, computerondersteunend vertalen.  

Leerdoelstellingen: 

 (1) De studenten weten wat een CAT-tool is en kunnen voorbeelden geven van dergelijke 

systemen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



De studenten doorlopen negentien verschillende inhoudspagina's op Moodle, 

beginnend met een inleiding en een beschrijving van leerdoelstellingen per 

hoofdstuk, gevolgd door specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een 

conclusie. Referenties worden apart getoond. 

(2) De studenten kunnen een vertaalproject starten in Wordfast Anywhere. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Studenten moeten een opdracht indienen: ze leren hoe ze de Wordfast Anywhere 

CAT-tool kunnen gebruiken om een specifiek vertaalproject te voltooien. 

(3)De studenten weten hoe ze machinevertaling kunnen inschakelen in vertaalprojecten in 

WFA en hoe ze andere vertaalhulpmiddelen kunnen gebruiken zoals vertaalgeheugens en 

het glossarium. 

(4) De studenten kunnen vertaalgeheugens aanmaken in WFA en weten hoe die kunnen 

worden bekeken (via concordantiezoekopdrachten) en uitgebreid. 

(5) De studenten kunnen glossaria maken in WFA, bestaande toevoegen en weten hoe ze 

zelf geüploade glossaria kunnen bekijken en bewerken. 

(6) De studenten weten hoe ze vertalingen offline kunnen reviseren en ze dan in WFA 

opnieuw kunnen laden. 

Overzicht van leer-/evaluatieactiviteiten van de leerresultaten 3-5 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 9 - Terminologie en computerondersteund tolken (CAT) 

Naast CAT-tools voor vertalers zijn er ook zogenaamde "computer-assisted interpreting" 

(CAI) ofwel computerondersteund  tools voor tolken. In dit hoofdstuk zullen de studenten 

meer te weten komen over deze technologie en hoe ze kan worden gebruikt in de praktijk 

van het sociaal tolken.  

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen vertellen welke verschillende tolkgerelateerde technologieën kunnen 

worden gebruikt en zullen met name vertrouwd zijn met de meest voorkomende 

toepassingen van computerondersteund tolken (CAI). 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



De studenten doorlopen dertien verschillende inhoudspagina's op Moodle, 

beginnend met een inleiding en leerdoelstellingen per hoofdstuk, gevolgd door 

specifieke inhoudspagina's (inclusief demo's) en een conclusie. Referenties worden 

apart getoond. 

(1) De studenten kennen voorbeelden van CAI-tools. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten moeten een opdracht indienen: zij moeten werken met de CAI-tool van 

InterpretBank en nadenken over het gebruik van CAI in de context van 

overheidsinformatie. 

(2) De studenten kunnen basistaken in InterpretBank uitvoeren. 

(3)  De studenten kunnen kritisch nadenken over de impact van verschillende CAI-tools op 

de praktijk van het (sociaal) tolken. 

(4) De studenten kunnen zowel de voordelen/mogelijkheden als de beperkingen van CAI-

tools duiden. 

Overzicht van de leer-/evaluatieactiviteiten 

De studenten moeten aan het eind van het hoofdstuk een quiz beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 10 - Conclusie 

In dit laatste hoofdstuk worden de essentiële punten uit alle voorgaande hoofdstukken (1-9) 

nog eens samengevat en wordt de studenten gevraagd een reflectief verslag van deze cursus 

in te leveren.  

Leerdoelstellingen: 

(1) De studenten kunnen de essentie van deze volledige cursus onder woorden te brengen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

De studenten doorlopen acht verschillende inhoudspagina's op Moodle, te beginnen 

met een inleiding en een beschrijving van de leerdoelstellingen per hoofdstuk, 

gevolgd door een afzonderlijke bespreking van elk algemeen leerresultaat. 

(2) De studenten kunnen hun reflectie geven over de impact van terminografie en taal- (en 

vertaal) technologie op de praktijk van sociaal vertalen en tolken 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



De studenten moeten een opdracht indienen: ze moeten een kort verslag schrijven 

waarin ze reflecteren op competenties die ze persoonlijk hebben verworven tijdens 

de cursus en ook speciale aandacht besteden aan het belang en de mogelijke impact 

van terminografie en (vertaal)technologie op de specifieke praktijk van sociaal 

vertalen en tolken. 

  



3.2. PACI - cursusonderdeel O2: Sociaal/Institutioneel 

vertalen: context en technieken 

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. en dr. Benjamin Bossaert 
 

(Univerzita Komenského v Bratislave) 
 

3.2.1 Inleiding 
 

Deze cursus richt zich op het vertalen voor openbare diensten in het algemeen, of tot 

"sociaal vertalen" zoals het in België wordt genoemd. Er wordt uitgegaan van de 

definitie van het vakgebied en verder gedoceerd over vertaaltechnieken en 

basisvaardigheden die de studenten moeten ontwikkelen om vertaalcompetenties te 

verwerven. De studenten krijgen in drie domeinen zowel theoretische  vertaalkennis als 

praktische tekstopdrachten om de nieuw verworven vertaalstrategieën te oefenen en 

toe te passen in het domein van sociaal tolken en vertalen.  

Deze kennis en deze vaardigheden met betrekking tot het vertaalproces, 

vertaalprocedures, equivalentie, tolken en vertaalhulpmiddelen zijn relevante 

competenties voor sociaal vertalen en tolken, zoals afgeleid uit het competentieprofiel 

voor sociaal vertalen en tolken van het European Network for Public Service 

Interpreting and Translation (zie referentie 1, hoofdstuk 3.1) en ook het 

competentieprofiel van de European Master's in Translation (zie referentie 2, hoofdstuk 

3.1) .  

Volgens dit competentieprofiel worden de studenten geconfronteerd met de 

verschillende domeinspecifieke en situatiespecifieke soorten vertalingen voor openbare 

diensten: de strategische, methodologische en thematische competenties die een rol 

spelen voor, tijdens en na de eigenlijke overdrachtsfase - van hun documentanalyse tot 

de uiteindelijke procedures voor kwaliteitscontrole. Deze competentie omvat ook 

basiskennis van machinevertalingstechnologieën en het vermogen om machinevertaling 

toe te passen volgens de potentiële behoeften binnen het sociaal vertalen en tolken. 

 

De algemene leerdoelen worden als volgt geformuleerd: 

 

1. De studenten verwerven inzicht in de communicatieve context waarin vertaling in de 

publieke sector ontstaat en wordt gebruikt vanuit het perspectief van de opdrachtgever, 

de vertaler, de ontvanger en het product - de vertaling. 

2. De studenten verwerven inzicht in het vertaalproces - problemen en keuzes waarmee 

de vertaler geconfronteerd wordt, vertaalprocedures, equivalentie en interpretatie, 

hulpmiddelen voor de vertalers in de publieke sector. 

3. De studenten verwerven inzicht in vertaaltechnologie zoals automatische vertaling en 

computerondersteunde vertaling. 

4. De studenten doen praktische ervaring op met het vertalen van voorbeeldteksten uit 

de publieke sector en het zogenaamde sociaal vertalen. 



De algemene structuur van de cursus wordt verder geschetst in de volgende subparagraaf. 
 

3.2.2. Cursusoverzicht 

 

De cursus bestaat uit tien hoofdstukken e-learningcursus, gevolgd door een face-to-face 

sessie. De eerste negen hoofdstukken bieden kennis, theorie en informatie aan en het 

laatste hoofdstuk is een overzicht en herhaling van de behandelde thema´s met enkele 

praktische tips en referenties naar de inhoud van de cursus als geheel. 

 

Hoofdstuk 1 – Inleiding: wat is vertalen voor openbare diensten?  

Hoofdstuk 2 – Vertalen in de openbare sector: een specifieke soort van vakvertalen 

 Hoofdstuk 3 - Vertaalcompetentie en vertaalstrategie 

Hoofdstuk 4 – Het vertaalproces stap voor stap  

Hoofdstuk 5 – Typologie van vertaalproblemen  

Hoofdstuk 6 - Typologie van vertaalprocedures  

Hoofdstuk 7 – Hulpmiddelen van de vertaler 

Hoofdstuk 8 - Vertaaltechnologietools - Computerondersteunde tools (CAT) 

 Hoofdstuk 9 - Machinevertalingen 

Hoofdstuk 10 - Tot slot 
 

Elk hoofdstuk bestaat uit het deel met uitleg, dat in de vorm is van ptt slides met tekst 

en afbeeldingen en audio-uitleg bij de slides. Naast de uitleg bevatten de lessen ook 

lees-, analyse- en opzoekopdrachten, die voor het einde van de e-learningcursus 

moeten worden ingeleverd. De studenten krijgen een korte feedback 

(punten/percentages). Daarnaast bevat het e-learninggedeelte drie vertaalopdrachten. 

De cursus bevat ook links naar externe bronnen. De meeste lessen worden afgesloten 

met een meerkeuzetoets, die betrekking heeft op de stof van de cursus.  Elke student 

moet slagen voor alle toetsen (min. 60% per toets) als voorwaarde om te slagen voor de 

e-learningcursus. 

De oefeningen en opdrachten die de studenten in de verschillende hoofdstukken van de 

e- learningcursus moeten maken, sluiten aan bij de praktijk van het vertalen en tolken 

voor openbare diensten (sociaal tolken en vertalen). De opdrachten zullen worden 

besproken tijdens een afsluitende face-to-facetraining. Tijdens deze face-to-facetraining 

zullen de studenten hun eigen vertalingen en discussiemateriaal in de workshops 

aanleveren. Zij zullen worden bijgestaan door docenten  in de taalspecifieke 

vertaalgroepen. Voor de gemeenschappelijke discussiemomenten met betrekking tot de 



professie van het sociaal tolken en vertalen zullen zij in gemengde groepen worden 

ingedeeld. 

3.2.3. Cursusoverzicht (per hoofdstuk) 

Hoofdstuk 1 – Inleiding: wat is vertalen voor openbare diensten?  

Dit hoofdstuk geeft een inleiding tot de belangrijkste concepten in verband met sociaal 

vertalen, met specifieke aandacht voor de sociale vertaling zoals die in België 

gedefinieerd en geïnstitutionaliseerd is. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten krijgen een inleiding tot de basisbegrippen met betrekking tot de vertaling 

van de openbare dienst, die nader moeten worden gedefinieerd. Het tweede deel van 

het hoofdstuk focust op het begrip "vertaling" algemeen.  

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 

verworven, moeten de studenten: 

- opdrachten inleveren: twee praktische opdrachten en ook de deelname aan het 

forum over hun ontmoetingen met vertalen als fenomeen is vereist 

- de toets aan het eind van het hoofdstuk maken 

 

Hoofdstuk 2 - Vertalen in de openbare sector: een specifieke soort van vakvertalen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op vertalingen voor de openbare sector als een 

specifieke soort van zakelijke vertalingen. De kenmerken van zakelijke teksten, het jargon 

en de terminologie worden uitgewerkt. 

Leerdoelstellingen: 

Studenten maken kennis met het jargon en de terminologie van zakelijke vertalingen. Ze 

maken kennis met sociaal vertalen als een specifieke vorm van zakelijke vertaling. 

Studenten leren de basisbegrippen/concepten definiëren en omgaan met enkele 

veelgestelde vragen in zakelijke vertalingen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 

verworven, moeten de studenten: 



- opdrachten inleveren: er zijn twee zoekopdrachten, waarmee de studenten op 

zoek kunnen gaan naar geschikte terminologie en één leesopdracht. 

- de toets aan het eind van het hoofdstuk maken 

 

Hoofdstuk 3 - Vertaalcompetentie en vertaalstrategie 

In dit hoofdstuk behandelen de studenten de vertaalvaardigheden die nodig zijn om te 

vertalen. Aan de hand van een overzicht van de benodigde kennis en vaardigheden van 

de vertaler kan worden beoordeeld welke daarvan al bekend zijn en welke nog verder 

ontwikkeld moeten worden.  

Leerdoelstellingen: 

De studenten leren omgaan met levenslang leren. Ze krijgen handvatten aangereikt voor 

zelfcoaching. Studenten krijgen inzicht in hun basisvaardigheden en in meer gangbare 

vertaalstrategieën en vaardigheden. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 

verworven, moeten studenten: 

- opdrachten inleveren: een audiovisuele opdracht en een leesopdracht 

- de toets aan het eind van het hoofdstuk maken 

 

Hoofdstuk 4 – Het vertaalproces stap voor stap  

In dit hoofdstuk maken de leerlingen kennis met de stappen die de vertaler moet zetten 

om de vertaling als product bij zijn opdrachtgever af te leveren.  

Leerdoelstellingen: 

De studenten maken kennis met de micro-strategische acties van de vertaler om 

specifieke vertaalproblemen op te lossen in de context van zijn macro-strategie. Ze leren 

de belangrijkste theorieën over het vertaalproces. Ze leren hoe ze hun vertaalkeuzes 

kunnen motiveren, leren over de relatie tussen de bron- en doeltekst en studenten 

maken kennis met de hulpmiddelen voor een revisie van vertalingen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



Om te beoordelen of de studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 

verworven, moeten de studenten: 

- opdrachten inleveren: er zijn twee leesopdrachten en één analyseopdracht 

- de toets aan het eind van het hoofdstuk maken 

 

Hoofdstuk 5 - Soorten vertaalproblemen 

Dit hoofdstuk biedt een reeks objectieve en subjectieve vertaalproblemen. Studenten 

leren hoe om te gaan met pragmatische vertaalproblemen, cultuurspecifieke 

vertaalproblemen en taalspecifieke vertaalproblemen. 

Leerdoelstellingen: 

Studenten zijn in staat om de verschillende soorten vertaalproblemen te onderscheiden 

en leren hoe ze daarover kunnen argumenteren, leren hoe ze een strategie kunnen 

ontwikkelen om ze aan te pakken. Studenten leren enkele oplossingen kennen om het 

equivalentieprobleem aan te pakken, een veel voorkomend vertaalprobleem bij elk type 

vertaling, maar vrij vaak bij vertalingen voor openbare diensten vanwege het specifieke 

doelpubliek en de specifieke kenmerken van de doelteksten. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 

verworven, moeten de studenten: 

- opdrachten inleveren: één analyse vertaling en deelnemen aan het forum om 

verslag te doen van hun ontmoetingen met fouten in de vertaling. 

 

Hoofdstuk 6 - Typologie van vertaalprocedures 

In dit hoofdstuk maken de studenten kennis met specifieke taalvertaalprocedures, op 

microniveau leren ze om te gaan met cultuurgebonden elementen en specifieke 

taalgebonden problemen. 

Leerdoelstellingen: 

Studenten leren omgaan met transfers en verschuivingen in hun vertalingen. Ze maken 

kennis met de problematiek rond semantische verschillen, realia, vaste formules, 

woordvolgordeproblemen en beleefdheidsvormen. Studenten leren een ethische code 

kennen hoe ze deze vertaalprocedures consequent kunnen toepassen in hun hele tekst. 



De studenten leren strategieën om deze vertaalprocedures met succes aan te pakken. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 

verworven, moeten studenten: 

- opdrachten inleveren: een leesopdracht en twee kleine procedureopdrachten 

- de toets aan het eind van het hoofdstuk maken 

 

Hoofdstuk 7 - Gereedschap van de vertaler 

Dit hoofdstuk gaat over de hulpmiddelen van de vertaler om een goede vertaaltekst te 

produceren, net als de volgende twee hoofdstukken. Hoofdstuk 7 introduceert een 

aantal hulpmiddelen om hun onderzoeksvaardigheden te stimuleren en uit te breiden. 

Leerdoelstellingen: 

Studenten leren hoe te zoeken naar domeinspecifieke parallelle teksten om betere 

doelvertalingen te maken. Ze leren het verschil te zien tussen encyclopedieën, thesauri, 

ontologieën, woordenboeken en termenverzamelingen. Studenten worden gestimuleerd 

om enkele van deze onderzoeksinstrumenten uit te proberen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te kunnen beoordelen of studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten 

hebben verworven, moeten studenten: 

- opdrachten inleveren: in dit hoofdstuk zijn er 4 kleine praktische 

onderzoeksopdrachten 

- de toets aan het eind van het hoofdstuk maken 

- een eerste vertaalopdracht geven, uit te voeren in het domein van de medische, 

politie- of onderwijscontext. Dit zijn de domeinen die in onze kaderstructuur zijn 

gedefinieerd om mee te werken tijdens de cursussen. 

 

Hoofdstuk 8 - Vertaaltechnologietools - Computerondersteunde tools (CAT) 

Dit hoofdstuk richt zich op de hulpmiddelen van de vertaler om een goed vertaalde doeltekst 
te produceren, net als de vorige en de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 8 introduceert een 



aantal hulpmiddelen en theoretische inzichten om de kennis van de student op het gebied 
van vertaaltechnologie en de omgang met de principes van computerondersteund vertalen 
te vergroten. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten leren de definities van de belangrijkste vertaaltechnologietools kennen. Zij 
kunnen CAT-tools, Translation memory manager-tools, spraakherkenningstools en 
terminologiebeheer van elkaar onderscheiden. De studenten leren om te gaan met 
kwaliteitszorg.  

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 
verworven, moeten studenten: 

- opdrachten inleveren: één video-opdracht en één gecombineerde opdracht. 

- een tweede vertaalopdracht geven, uit te voeren in het domein van de medische, 
politie- of onderwijscontext. Dit zijn de domeinen die in onze raamwerkstructuur zijn 
gedefinieerd om mee te werken tijdens de cursussen. 

 

Hoofdstuk 9 - Machinevertaling 

Dit hoofdstuk richt zich op de hulpmiddelen van de vertaler om een goede vertaling als 
doeltekst te produceren, net als de twee vorige hoofdstukken. Hoofdstuk 9 introduceert een 
aantal hulpmiddelen en theoretische inzichten om de kennis van de student op het gebied 
van vertaaltechnologie en de omgang met de principes van Machinevertaling te vergroten. 

Leerdoelstellingen: 

Studenten leren omgaan met eenvoudige automatische vertaaltools, krijgen inzicht in de 
basisconcepten van machinevertaling. Studenten zijn in staat om de verschillen te 
onderscheiden in het bewerken en post-editen van vertalingen. De studenten worden 
uitgenodigd om eenvoudige post-editing taken uit te proberen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de hoofdstukspecifieke leerresultaten hebben 
verworven, moeten de studenten: 

- opdrachten inleveren: een analyseopdracht, die inzicht geeft in een automatische 
vertaaloutput, en twee leesopdrachten. 

- een derde vertaalopdracht geven, uit te voeren in het domein van de medische, 
politie- of onderwijscontext. Dit zijn de domeinen die in onze raamwerkstructuur zijn 
gedefinieerd om mee te werken tijdens de cursussen. 



 

Hoofdstuk 10 - Tot slot 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van een aantal essentiële elementen die de vertaler in 
de publieke sector tijdens zijn werk in het oog moet houden. Speciale aandacht wordt 
besteed aan de kwaliteitscontrole. In dit laatste hoofdstuk komen we terug op bepaalde 
elementen die al eerder aan de orde zijn geweest en geven we enkele tips voor de toekomst. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten weten hoe ze de gekende kennis kunnen samenvatten, ze herhalen de 
basisbegrippen die belangrijk zijn voor deze cursus. Studenten leren nadenken en 
argumenteren over enkele hete hangijzers in de vertaalpraktijk en in de context van 
community- en institutionele vertaling. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Er zijn twee leesopdrachten en enkele belangrijke slides worden herhaald zodat de 
studenten ze kunnen gebruiken in hun vertaalpraktijk. 



3.3. PACI - cursusonderdeel O3: Praxeologische, Institutionele en 

Ethische Aspecten van Sociaal tolken en vertalen 

 
dr. Małgorzata Dowlaszewicz & dr habil. Agata Kowalska-Szubert    

Erasmus Leerstoel voor Nederlandse filologie 

(Universiteit van Wrocław) 
 

3.3.1. Inleiding 
 

Deze cursus is gericht op algemene informatie over sociaal tolken en vertalen, met de 

nadruk op de praktische kant van het beroep. In de verschillende hoofdstukken van 

deze cursus wordt onder andere de nadruk gelegd op de werksituaties, de 

omstandigheden en de regels die zowel voor, tijdens en na de opdrachten gelden.  

De algemene leerdoelen zijn als volgt: 
 

1. De studenten zullen het maatschappelijk belang begrijpen van sociaal tolken en 

vertalen. 

2. De studenten zullen zich bewust zijn van de verschillende regels voor sociaal 

tolken en vertalen die afhankelijk zijn van het land, de regio en ook de sociale 

situatie. 

3. De studenten kennen de regels voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en 

verwijzen naar deze situatie als voorbeeldsituatie. 

4. De studenten weten waar ze advies en informatie over sociaal tolken en 

vertalen kunnen vinden. 

5. De studenten zijn zich bewust van de positie van sociaal tolken en vertalen in het 

land (de regio) waar zijn werken. 

De praktische aspecten van het sociaal tolken en vertalen  die in dit cursusonderdeel 

worden besproken, zijn meer plaatsgebonden dan andere aspecten van het 

cursusprogramma. Daarom worden enerzijds veel algemene factoren genoemd die 

misschien niet overal van toepassing zijn. Anderzijds wordt heel vaak het voorbeeld van 

België en nog vaker van Vlaanderen als uitgangspunt genomen. Dit om meer specifiek te 

verwijzen naar de hier besproken aspecten. Vlaanderen werd als voorbeeld gekozen 

omdat zowel de wet- en regelgeving als de praktijk van het sociaal tolken en vertalen 

goed geregeld is en als voorbeeld kan dienen voor die plaatsen waar dat nog niet het 

geval is. 
 

3.3.2. Cursusoverzicht 
 

De e-learningcursus bestaat uit tien hoofdstukken, gevolgd door een face-to-

facetraining. De eerste negen hoofdstukken bieden informatie en kennis, het laatste 

hoofdstuk is een herhaling van de behandelde onderwerpen met enkele praktische tips 

en verwijzingen naar de opdrachten van de hele cursus. De opdrachten die de 



studenten in de verschillende hoofdstukken van de e-learningcursus moeten maken, 

hebben voornamelijk betrekking op de lokale omstandigheden van het sociaal tolken en 

vertalen in verschillende regio's. 

 

De opdrachten zullen worden besproken tijdens een afsluitende face-to-facetraining. 

Naast verschillende inhoudspagina's met tekst en afbeeldingen, oefeningen en 

opdrachten, bevat de cursus ook verwijzingen (waar mogelijk met links) naar primaire 

en secundaire bronnen (artikelen, documenten, video's, enz.). 

3.3.3. Cursusoverzicht (per hoofdstuk) 

 

1. Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een algemene inleiding over wat sociaal tolken en vertalen is en schept 
een breder perspectief op alle belangrijke aspecten van deze uitdagende professies. Deze 
informatie is ook terug te vinden in verschillende modules van verschillende cursussen. 

Leerdoelstellingen: 
 
De studenten kunnen de verschillen in terminologie wat betreft het sociaal tolken en 

vertalen in verschillende culturen bespreken; 

De studenten kunnen de verschillen noemen tussen een sociaal tolk en een intercultureel 

bemiddelaar.  

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen per hoofdstuk hebben 
verworven, moeten de studenten: 

- een quiz aan het eind van het hoofdstuk beantwoorden. 

- twee opdrachten inleveren: 

In de eerste wordt aan hen gevraagd te onderzoeken hoe de termen "community 

interpreting"/sociaal tolken en "community translation"/sociaal vertalen in andere 

talen worden vertaald en of de dekking ervan overeenkomt met de termen in het 

Engels. De studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk 

verslag indienen. 

In de tweede wordt aan hen gevraagd in hun eigen woorden uit te leggen wat het 
betekent dat sociaal tolken een hybride beroep wordt genoemd (op basis van de 
tekst zijn de een bijlage bij de les). De studenten moeten hun antwoorden inleveren 
in de vorm van een kort schriftelijk verslag. 

2. Tolk? Of toch niet? De psychologische kenmerken van sociaal tolken  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de intrinsieke persoonlijkheidskenmerken van tolken en de 

sociale vaardigheden die een rol spelen in het beroep. Het bespreekt de werving en 

opleiding voor sociaal tolken, de verschillende omstandigheden die nadelig kunnen zijn voor 



het emotionele en psychologische welzijn van de tolk en de gevolgen daarvan.  

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de beroepsvaardigheden van sociaal tolken vermelden; 

De studenten kunnen de psychologische uitdagingen van sociaal tolken noemen. 

 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen hebben verworven, moeten 
de studenten: 

- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk . 

- twee opdrachten inleveren: 

 

In de eerste wordt de studenten gevraagd hun eigen vaardigheden als sociaal tolk 

kritisch te beoordelen en voorstellen te doen om eventuele tekortkomingen te 

verhelpen. De studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een kort 

schriftelijk verslag indienen. 

In de tweede wordt aan hen gevraagd de situatie van de niet-professionele tolken, 

met name voor kinderen, opnieuw te bekijken (op basis van in de les gegeven 

lectuur). De studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk 

verslag indienen. 

 

3. De rollen in het tolkproces 

Dit hoofdstuk geeft een categorisering van de rollen die de aanwezigen van een tolkopdracht 
vervullen. Speciale aandacht wordt besteed aan de zogenaamde triadeopstelling met de tolk 
aan de top van de driehoek, de dienstverlener en de klant elk aan het eind van een onderste 
hoek van de driehoek. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de drie rollen in een tolkopdracht benoemen en definiëren; 

De studenten kunnen de voordelen van de triadeopstelling noemen; 

De studenten kunnen de rechten en plichten van de tolkdienstverleners noemen die uit de 
ISO-norm voortvloeien. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen hebben verworven, moeten 
de studenten: 



- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk. 

- twee opdrachten inleveren: 

In de eerste wordt hun gevraagd verschillende methoden te bedenken om een taal te 

herkennen die zij aan de sociale diensten zouden kunnen aanbevelen. De studenten 

moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk verslag indienen. 

 

In de tweede worden ze gevraagd een lijst op te stellen met ten minste twee sociale 

instellingen per categorie in het land waar zij wonen, met vermelding van de naam 

van de instelling, de eventuele "roepnaam", afkortingen, en een eventuele vertaling - 

in het Nederlands voor Midden-Europese landen en in het Engels voor Nederland en 

België. De studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk 

verslag indienen. 

 

4. De regels van het tolkproces 

In dit hoofdstuk worden verschillende elementen van het tolkproces besproken met 
betrekking tot de regels die van kracht zijn. Veel van deze regels zijn cultureel bepaald, wat 
betekent dat ze kunnen veranderen afhankelijk van het land van herkomst van de 
deelnemers, andere zijn algemeen en gelden in (bijna) alle tolksituaties. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de cultureel afhankelijke elementen van het tolkproces benoemen; 

De studenten kunnen de regels noemen die gelden bij het omgaan met gevoelige informatie. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen hebben verworven, moeten 
de studenten: 

in het eerste gaan zij na op welke manier en in welke mate het lezen en leren van 

gedragscodes nuttig kan zijn voor hen als toekomstige professional. De studenten 

moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk verslag indienen. 

in het tweede onderzoeken ze welke codes voor vertalers en tolken in hun land 

bestaan en voor wie ze bedoeld zijn. De studenten moeten hun resultaten in de vorm 

van een kort schriftelijk verslag indienen. 

 

5. Beroepsorganisaties en -verenigingen 

Dit hoofdstuk geeft informatie over de beroepsverenigingen voor vertalers en tolken. Het 
geeft algemene informatie over de soorten verenigingen, de voordelen van het lidmaatschap 
en hun wettelijke status. Het geeft ook informatie over enkele internationale verenigingen, 
zowel algemene als gespecialiseerde. 



Leerdoelstellingen: 
 
De studenten kunnen de voor- en nadelen van beroepsverenigingen voor vertalers en tolken 

noemen; 

De studenten kunnen uitleggen waarom vertalers en tolken gecertificeerd moeten worden; 

De studenten kunnen verschillende soorten beroepsverenigingen voor vertalers en tolken 

aanwijzen en voorbeelden geven. 

 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen hebben verworven, moeten de 
studenten: 

- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk. 

- één opdracht indienen waarbij hen gevraagd wordt op te schrijven (op basis van de 

in de les gegeven lectuur) wat de beroepsvereniging voor sociaal tolken en vertalers 

ENPSIT (European Network for Public Service Interpreting and Translation) doet voor 

sociaal tolken en vertalers en wat de voordelen van een lidmaatschap zijn. De 

studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk verslag 

inleveren. 

 

6. Sociaal tolken en vertalen in België 

Dit hoofdstuk geeft informatie over de positie van sociaal tolken en vertalers in België (de 
Belgische situatie wordt als model voorgesteld). Het richt zich op de praktische kant 
(organisatie, regels, etc.) van het werk van een tolk in openbare dienst in België, met name 
in Vlaanderen. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de definitie van sociaal tolken in de Belgische wetgeving uitleggen, 

De studenten kunnen de externe onafhankelijke agentschappen noemen die in Vlaanderen 
actief zijn. 

Studenten kunnen de eisen noemen waaraan een sociaal tolk in België moet voldoen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen per hoofdstuk hebben 
verworven, moeten de studenten: 

- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk. 

- één opdracht indienen waarin zij de verschillende manieren beschrijven waarop 

mensen met verschillende taalachtergronden met elkaar kunnen communiceren in 



een sociale context, met de opmerkingen over de voor- en nadelen van elk van die 

manieren. De studenten moeten hun antwoorden inleveren in de vorm van een kort 

schriftelijk verslag. 

 

7. Gedragscode 

In dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven over de "gedragscodes" en de 
"ethische codes" als over hun specifieke toepassing op het gedrag en de ethiek van vertalers 
en tolken in openbare dienst. 

Leerdoelstellingen: 

De student kan het verschil noemen tussen de gedragscode en de deontologische code; 

De student kan de belangrijkste beginselen noemen die in de deontologische code voor 
tolken zijn opgenomen. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen per hoofdstuk hebben 
verworven, moeten de studenten: 

- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk. 

- twee opdrachten inleveren 

In het eerste gaan zij na op welke manier en in welke mate het lezen en leren van 

gedragscodes nuttig kan zijn voor hen als toekomstige professional. De studenten 

moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk verslag indienen. 

In de tweede fase onderzoeken ze welke gedragscodes voor vertalers en tolken er in 

hun land bestaan en voor wie ze bedoeld zijn. De studenten moeten hun resultaten 

in de vorm van een kort schriftelijk verslag voorleggen. 

 

8. De deontologische code sociaal tolken in Vlaanderen 

Er zijn verschillende gedragscodes die van toepassing zijn tijdens het tolkwerk in Vlaanderen. 
In dit hoofdstuk bespreken we de deontologische code voor sociaal tolken geformuleerd 
door het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII) die van toepassing is op de 
opleiding van kandidaten voor de functie van sociaal tolk en geregistreerde sociaal tolken. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de vijf principes van de deontologische code voor sociaal tolken in 
Vlaanderen noemen en definiëren, 

De studenten kunnen de principes van de deontologische code voor tolken in openbare 
dienst in Vlaanderen koppelen aan voorbeelden. 



Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen per hoofdstuk hebben 
verworven, moeten de studenten: 

- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk. 

- een opdracht indienen waarin ze de deontologische fouten in een voorbeeld van 

tolksituatie aanwijzen. De studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een 

kort schriftelijk verslag indienen. 

 

9. Sociaal tolken in Europa 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de internationale positie van 
sociaal tolken en vertalers en de eisen waaraan professionele sociaal tolken en vertalers aan 
moeten voldoen met bijzondere nadruk op de situatie in Europa.  

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de belangrijkste bepalingen van de Europese wetgeving noemen die 
van toepassing zijn op sociaal tolken en vertalen 

De studenten kunnen organisaties noemen die zich op Europees niveau inzetten voor 
(sociaal) vertalers en tolken; 

De studenten kunnen (online) locaties aangeven waar een sociaal tolk/vertaler 
ondersteuning zou kunnen vinden. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of de studenten de leerdoelstellingen hebben verworven, moeten 
de studenten: 

- een quiz beantwoorden aan het eind van het hoofdstuk. 

- een opdracht indienen waarin zij voor het land waar zij wonen (of werken) nagaan 

welke wetgeving van toepassing is op de werkzaamheden van een tolk in openbare 

dienst. De studenten moeten hun antwoorden in de vorm van een kort schriftelijk 

verslag indienen. 

 

10. Herhaling 

In dit laatste hoofdstuk komen we terug op bepaalde elementen die in deze cursus al aan de 
orde zijn geweest. We bespreken enkele aspecten uit de opdrachten en geven enkele tips 
voor de toekomst. 

Leerdoelstellingen: 

De studenten kunnen de praktische toepassing zien van de kennis die zij tijdens de gehele 



cursus hebben opgedaan. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Om te beoordelen of studenten de  leerdoelstellingen per hoofdstuk hebben 
verworven, moeten studenten een opdracht inleveren waarin zij een brief schrijven 
aan de regering van hun land (of een ander land waar de situatie van het sociaal 
tolken niet in de wetgeving is vastgelegd) waarin zij het belang van het sociaal tolken 
uitleggen en vragen om de positie van het sociaal tolken in de wetgeving te regelen. 

  



3.4. PACI - cursusonderdeel O5: Sociaal tolken: context en 

technieken (O5) 

 
Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. en Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D.  

(Univerzita Palackého v Olomouci) 

3.4.2. Inleiding 
 

De cursus geeft een overzicht van de relevante procedurele stappen die nodig zijn voor 

het uitvoeren van een tolkopdracht in het kader van de communicatie door de sociale 

dienstverlening, officiële instituties en de overheid met de anderstalige burgers. In het 

begin geeft deze cursus inzicht in de basisbegrippen van het sociaal, vooral met het oog 

op de onduidelijke afbakening van dit begrip in de theorie van de tolkenwetenschap. De 

definitie van dit begrip is problematisch wanneer men de context van het sociaal tolken 

en de positie van de tolk in deze sector in de Lage Landen en Centraal-Europa vergelijkt. 

De cursus zal de studenten wegwijs maken met de positie van de tolk en in de 

praktische uitvoering van tolkdiensten binnen deze sector. Daarom richten we onze 

aandacht op de tolktechnieken en contexten die we tegenkomen binnen het sociaal 

tolken. Er wordt speciale aandacht besteed aan de theorie en het praktisch oefenen met 

de notitietechniek. Drie verschillende casestudy’s worden uitgewerkt over de meest 

voorkomende situaties die van toepassing zijn binnen het tolken in de sociale sector 

(onderwijs, medische sector en politie). 

De algemene leerdoelen zijn als volgt: 
 

 De studenten maken kennis met de belangrijkste kenmerken van het sociaal 

tolken.

 De studenten zijn in staat verschillende tolktechnieken te gebruiken bij het 

sociaal tolken.

 De studenten maken kennis met drie verschillende domeinen met specifieke 

terminologie die veel aanbod komen bij het sociaal tolken.

 De studenten maken kennis met de theorie en de praktijk van notitietechniek.

 De studenten leren werken met beschikbare tools en woordenlijsten.
 

 De studenten ontwikkelen strategieën om hun tolkprestaties kritisch te evalueren.
 

 De cursus wordt aangevuld met relevante literatuur die het begrip van de  

behandelde onderwerpen vergroot.



3.4.3. Cursusoverzicht 
 

De cursus bestaat uit tien hoofdstukken van e-learning, gevolgd door een persoonlijke 
sessie. 

 

 Hoofdstuk 1 - Wat is sociaal tolken?

 Hoofdstuk 2 - Communicatieve context en tolktechnieken van sociaal tolken

 Hoofdstuk 3 - Tolkvormen in de context van het sociaal tolken

 Hoofdstuk 4 - Notitietechniek

 Hoofdstuk 5 - Tolkvaardigheden en tolkstrategieën

 Hoofdstuk 6 - Consecutief tolken versus simultaan tolken

 Hoofdstuk 7 - Casestudie 1 - medische sector

 Hoofdstuk 8 - Casestudie 2 - onderwijs

 Hoofdstuk 9 - Casestudie 3 - politie

 Hoofdstuk 10 - Herhaling en kwaliteitsevaluatie

Elk hoofdstuk bestaat uit drie elementen. In de uitleg, die voornamelijk in de vorm van 

een tekst wordt gegeven, krijgen de studenten informatie over een bepaald onderwerp. 

Naast de uitleg bevatten sommige lessen ook video's en teksten (wetenschappelijke 

artikelen). Deze artikelen vormen samen met de uitleg het lesmateriaal. 

Bovendien bevatten alle lessen verschillende opdrachten die voor het einde van de e-

learning cursus moeten worden ingeleverd. Studenten krijgen een korte feedback 

(punten/percentages) en de ingeleverde opdrachten worden in detail besproken tijdens 

de face-to-facetraining op de zomerschool. De cursus volgt het traject van de theorie 

naar de praktijk, dus de hoofdstukken 7-9 bevatten oefeningen voor consecutief tolken in 

beide richtingen. Deze oefeningen betreffen het tolken van korte interviews uit drie 

domeinen (medische sector, onderwijs en politie). Studenten hebben de mogelijkheid 

om het interview te kiezen in een van de vier talencombinaties (Nederlands-Pools, 

Nederlands-Slowaaks, Nederlands-Tsjechisch of Nederlands-Engels) en ze zijn verplicht 

om de opnames van hun tolkprestatie op te slaan in Moodle. 

De meeste lessen eindigen met een toets. Deze toetsen bestrijken het volledige 

cursusmateriaal (de uitleg en de aanvullende literatuur). Elke student moet slagen voor 

alle toetsen (min. 50% per toets) als voorwaarde om te slagen voor de e-learningcursus. 

 



3.4.4. Cursusoverzicht (per hoofdstuk) 
 

1 Wat is sociaal tolken? 

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in het vak sociaal tolken. Het concept van sociaal tolken 
wordt uitgelegd en wordt een verschil gemaakt tussen sociaal tolken en conferentietolken. 
Daarnaast worden andere basisbegrippen afgebakend. Ook de geschiedenis van het sociaal 
tolken komt kort aan bod. Aan het eind van de les moeten de studenten een opdracht 
maken. De les eindigt met een toets. 

Leerdoelstellingen: 

Bekendheid met het begrip sociaal tolken 

Onderscheid tussen sociaal tolken en conferentietolken 

- Kennis van de geschiedenis van het sociaal tolken  

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Inleveren van opdracht 1 (een kort schriftelijk verslag over de situatie met betrekking 
tot sociaal tolken in de landen van herkomst van de studenten 

- Het maken van de toets aan het eind van het hoofdstuk 

2 Communicatieve context en tolktechnieken van sociaal tolken 

Hoofdstuk 2 bespreekt de communicatieve context van sociaal tolken. Het introduceert ook 
verschillende tolktechnieken die door sociaal tolken worden gebruikt. Er wordt aandacht 
besteed aan de basisdomeinen, waar sociaal tolken gebruikelijk zijn, en aan de positie en rol 
van sociaal tolken. Het lezen van de Nederlandse tekst "Hoe verloopt een goed tolkgesprek" 
is een verplicht onderdeel van dit hoofdstuk. De studenten leveren een opdracht in op basis 
van de tekst. In deze les is ook een toets opgenomen.  

Leerdoelstellingen: 

- Bewustzijn van de communicatieve context van sociaal tolken 

- Kennis van de basistolktechnieken die door sociaal tolken worden gebruikt 

- Kennis van basisdomeinen, waar sociaal tolken gebruikelijk zijn 

- Bewustmaking van de rol van sociaal tolken 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Inleveren Opdracht 2: "Wanneer is het tolkgesprek geslaagd?"  
(op basis van het lezen van de tekst "Hoeverloopteengoedtolkgesprek? " en het 
beantwoorden van vragen)  

https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle19/mod/resource/view.php?id=52028


- Het maken van de toets aan het einde van het hoofdstuk 

 

3 Tolktypes in de context van het sociaal tolken 

Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving van de strategie van de tolkvormen die in de 
context van sociaal tolken worden gebruikt. De verschillen tussen sociaal tolken ter plaatse 
en tolken op afstand worden hier uitgelegd. Speciale aandacht wordt besteed aan 
telefoontolken en  videotolken. De verschillende soorten tolkenvormen worden geïllustreerd 
aan de hand van instructiefilmpjes. De les wordt afgesloten met een toets. 

Leerdoelstellingen: 

Bewustzijn van de verschillen tussen tolken ter plaatse en sociaal tolken op afstand  

Inzicht in de voor- en nadelen van telefoontolken en videotolken. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Inleveren Opdracht 3A:  Instructiefilmpjes  

(De instructiefilmpjes bekijken over het sociaal tolken ter plaatse en het 
telefoontolken, en de vragen beantwoorden) 

Inleveren Opdracht 3B: Tolken ter plaatse vs. afstandstolken(Werkblad: Wat zijn de 
belangrijkste voor- en nadelen van het tolken ter plaatse en afstandstolken?) 

- Het maken van de toets aan het einde van het hoofdstuk 

4 Notitietechniek 

Hoofdstuk 4 geeft een korte inleiding in de notitietechniek in het tolken. Deze 
notitietechniek helpt tolken om de boodschap in een andere taal nauwkeurig en volledig 
over te brengen. Studenten krijgen verschillende tips over hoe ze efficiënt aantekeningen 
kunnen maken om hun tolkprestaties te verbeteren en de geheugenbelasting te 
verminderen. 

Leerdoelstellingen: 

Zich bewust worden van de basisbeginselen van notitietechniek 

Toepassen van theoretische kennis van het maken van notities in de praktijk van het sociaal 
tolken  

Werken aan een persoonlijk systeem van afkortingen, symbolen en tekens, met de nadruk 
op termen en begrippen die vaak gebruikt worden bij het tolken in de gemeenschap. 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Inleveren Opdracht 4A: Afkortingen, symbolen en tekens (werkblad) 



Inleveren van de opdracht 4B: Aantekeningen maken (video-opname bekijken, 
aantekeningen maken en vertalen naar de moedertaal van de studenten)  

Het maken van de toets aan het einde van het hoofdstuk 

5 Tolkvaardigheden en tolkstrategieën 

In hoofdstuk 5 worden zowel de tolkvaardigheden als de tolkstrategieën besproken in een 
bredere context en met de theoretische inleiding over Gile's “Effort models”. Er is ook een 
overzicht van verschillende tolktechnieken die door sociaal worden gebruikt. De les eindigt 
met een test (quiz). 

Leerdoelstellingen: 

Beter begrip van de mentale belasting tijdens het tolkproces 

Uitbreiding van de kennis van tolkvaardigheden en -strategieën 

Overzicht van de belangrijkste tolktechnieken die door sociaal tolken worden gebruikt  

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Inleveren Opdracht 5A: Werkblad (oefeningen om bepaalde tolktechnieken te 
oefenen) 

Inleveren Opdracht 5B: Een verhaal navertellen en interpreteren (geheugentraining, 
noteren) 

Het maken van de toets aan het einde van het hoofdstuk 

6 Consecutief tolken versus simultaan tolken 

In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de twee basisvormen van het tolken: 
consecutief en simultaan tolken. Dit hoofdstuk geeft in de eerste plaats aanvullende 
informatie over simultaan tolken. Daarnaast komen ook andere tolkvormen aan bod, die 
kunnen worden onderscheiden op basis van de gekozen taalcontext. Ook komen diverse 
termen aan bod die vooral met simultaan tolken te maken hebben. De cursisten krijgen 
diverse praktische tips die nuttig zijn voor tolken en ze worden vertrouwd gemaakt met 
bepaalde eisen die aan het tolken worden gesteld. De les wordt afgesloten met een toets en 
een opdracht. 

Leerdoelstellingen: 

- Kennis van de begrippen consecutief en simultaan tolken 

- Kennis van andere soorten tolken (gekozen taalcontext) 

- Inleiding tot bepaalde eisen van het tolken  

 Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



- Inleveren Opdracht 6 gebaseerd op het lezen van de tekst "Learn good booth 
behaviour" 

- Het maken van de test aan het eind van het hoofdstuk 

7 Casestudie 1 - medische sector 

In hoofdstuk 7 richten we ons op het medische domein waarin sociaal tolken vaak moeten 
tolken. We geven eerst een algemene inleiding en richten ons daarna op een meer concrete 
domeinbeschrijving. Vervolgens vullen we de informatie aan met praktische tips voor tolken 
in het medische domein. In dit hoofdstuk zijn ook twee tolkopdrachten opgenomen.  

Leerdoelstellingen: 

- Algemene en concrete (medische) domeinbeschrijving  

- Bewustmaking van praktische tips voor tolken in de medische sector 

- Werken met beschikbare tools en woordenlijsten 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

Inleveren tolkopdrachten 7A en 7B - (deze bevatten twee arts-patiënt gesprekken) 
Deze gesprekken zijn opgenomen in vier taalversies. De studenten kiezen hun 
taalcombinatie en tolken beide dialogen (consecutief, in beide taalrichtingen). 
Daarna zijn de studenten verplicht de opnames van hun tolkprestaties te uploaden in 
Moodle. 

 

8 Casestudie 2 - onderwijs 

Hoofdstuk 8 richt zich op het sociaal tolken binnen het onderwijsdomein. Eerst geven we 
een korte inleiding en algemene kenmerken van dit domein. Daarna bespreken we 
verschillende specifieke kenmerken en valkuilen van het tolken in het onderwijs. Ook geven 
we diverse praktische tips aan studenten. In dit hoofdstuk zijn twee tolkopdrachten 
opgenomen die betrekking hebben op gesprekken tussen een docent en een ouder.  

Leerdoelstellingen: 

Basisoverzicht van het sociaal tolken binnen de onderwijscontext en de domeinspecifieke 
kenmerken  

Kennis van de praktische tips voor sociaal tolken die binnen de onderwijscontext werken 

Bewustmaking van de verschillen in betekenis en gebruik van sommige termen in Nederland 
en Vlaanderen 

- Werken met beschikbare woordenlijsten 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



Inleveren van tolkopdrachten 8A en 8B (deze omvatten twee ouder-leraar 
gesprekken). De studenten kiezen hun taalcombinatie en tolken beide dialogen 
(consecutief, in beide taalrichtingen). Daarna moeten de studenten de opnames van 
hun tolkprestaties uploaden in Moodle 

 

9 Casestudie 3 - politie 

In hoofdstuk 9 bespreken we het sociaal tolken in de politiecontext. Eerst geven we een 
korte inleiding en een domeinbeschrijving. Vervolgens gaan we in op de specifieke 
kenmerken van dit domein en enkele praktische tips voor tolken in openbare dienst. Ook 
deze les bevat twee tolkopdrachten.  

Leerdoelstellingen: 

- Inleiding en domeinbeschrijving van het tolken in openbare dienst in de politiecontext 

- Bewustmaking van de specifieke kenmerken van dit domein en praktische tips voor sociaal 
tolken 

- Werken met beschikbare woordenlijsten 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 

- Tolkopdrachten 9A en 9B (gesprekken in de politiecontext) inleveren. De studenten 
kiezen hun taalcombinatie en tolken twee gesprekken (consecutief, in beide 
taalrichtingen). Daarna zijn de studenten verplicht de opnames van hun 
tolkprestaties te uploaden in Moodle. 

 

10 Herhaling en kwaliteitsevaluatie 

Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van een aantal essentiële elementen waarmee sociaal 
tolken voor, tijdens en na hun werk rekening moeten houden. Speciale aandacht wordt 
besteed aan de zelfevaluatie van de sociaal tolken. De studenten krijgen eindopdrachten, 
waaronder het lezen van een artikel over de huidige stand van zaken met betrekking tot het 
sociaal tolken in Nederland. 

Leerdoelstellingen: 

- Kennis van de belangrijkste praktische tips voor tolken in openbare dienst vóór, tijdens en 
na hun werk 

- Bewustzijn van de rol van de zelfevaluatie. 

- Ontwikkeling van een strategie om de interpretatie kritisch te evalueren 

Overzicht van leer-/beoordelingsactiviteiten: 



Inleveren Opdracht 10A: Introductie van de tolk (opname van de introductie in het 
Nederlands en in de moedertaal van de student) 

Inleveren Opdracht 10B: Zelfevaluatie (van de tolkopdrachten 7A en 7B, 8A en 8B, 9A 
en 9B.) De studenten beluisteren hun in Moodle geüploade opnames opnieuw en 
beoordelen ze met behulp van het bijgevoegde evaluatieformulier (werkblad). 

- Inleveren Opdracht 10C: Leesopdracht (een artikel over het sociaal tolken in 
Nederland) 

 

 



4. PACI - Zomercursus: doelstellingen, cursusomgeving en 
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4.1 Inleiding 
 

Na afloop van de vier online cursussen wordt een trainingscyclus gepland, waarin 

enerzijds bepaalde elementen van de cursussen worden besproken en herhaald, en 

anderzijds praktische opdrachten worden uitgevoerd (in de context van eentalige 

groepen). De algemene leerdoelstellingen van de trainingsweek(en) zijn in principe 

dezelfde als de doelstellingen van alle online cursussen. Tijdens deze periode wordt de 

inhoud die tijdens de cursussen is besproken, opnieuw bekeken en worden sommige 

opdrachten van de specifieke cursussen geanalyseerd. 

Het wordt aanbevolen om deze bijeenkomsten over een periode van twee weken te 

spreiden, maar de lessen kunnen ook worden gecondenseerd tot één, meer intensieve, 

week. De beste keuze is om dit te doen tijdens de universiteitsvakantie, wanneer 

studenten zich alleen op dit ene onderwerp hoeven te richten en eventueel wat extra 

opdrachten kunnen voorbereiden. Hoewel het perfect zou zijn om al tijdens de online 

cursussen enkele contactmomenten in te lassen, zodat de studenten (uit verschillende 

groepen) met elkaar kunnen kennismaken, kan deze trainingsperiode eventueel de kans 

zijn om hen te laten samenwerken, echt teamwerk te introduceren en 

groepsopdrachten voor te bereiden. Dit aspect van de trainingsweek(en) werd het 

meest gewaardeerd door de studenten van de testgroep. 

 

4.2 Weekoverzicht 
 

De opleidingsweek bestaat uit drie modules: 
 

 De eerste is de bespreking van de vier online cursussen. In vier sessies worden de 

cursussen doorgenomen, de belangrijkste punten herhaald en de belangrijkste, 

problematische of moeilijke opdrachten besproken. 

 De tweede module is de meest praktische, waar vertaal- en tolkoefeningen 

worden gedaan. 

 De derde module is in de eerste plaats bedoeld om de studenten een inleiding te 

geven in de beste praktijken en omvat ontmoetingen met professionals, 



vertegenwoordigers 

 van instellingen die sociaal tolk- en vertaaldiensten aanbieden en mensen uit de 

praktijk. 

4.3 Module 1: Cursusoverzicht en opdrachten 
 

Deze module kan variëren naargelang de samenstelling van de groep. 
 

In het geval van gemengde groepen (uit verschillende taalregio's) zullen de studenten de 

kans krijgen om te praten over verschillen tussen landen of regio’s en om op die manier 

sommige opdrachten vergelijken (vooral die waarbij ze verwezen naar ervaringen uit 

hun eigen regio) en om samen de mogelijkheden van internationale samenwerking te 

bespreken. Aangezien sommige opdrachten die de studenten tijdens de verschillende e-

learningcursus moeten maken betrekking hebben op lokale omstandigheden van het 

sociaal tolken en vertalen, is het belangrijk dat ze ook leren over de omstandigheden in 

andere regio's die in hun groep vertegenwoordigd zijn. 

In het geval van een homogene groep (afkomstig uit één regio en/of met gebruik van 

dezelfde talencombinatie) moet de organisatie van deze module anders zijn. Hier zal 

geen ruimte meer zijn voor het beschouwen en vergelijken van lokale verschillen, maar 

er kan meer ruimte worden besteed aan het verdiepen van de kennis van de specifieke 

regio. Het idee zou kunnen zijn om alle informatie te bundelen die elke student heeft 

verzameld. In de cursus "Praxeologische, Institutionele en Ethische Aspecten van het 

Sociaal Tolken en Vertalen" bijvoorbeeld verwijzen veel opdrachten naar de positie van 

het beroep van tolk en vertaler in elk land of elke regio. In deze module van de 

trainingsweek(en) kan de informatie die de individuele studenten hebben gevonden, 

worden samengebracht, vergeleken en geïntegreerd om een gemeenschappelijke 

kennisbasis te creëren over de positie van sociaal tolken en vertalers in een bepaald 

land of een bepaalde regio. Een ander voorbeeld van een praktische opdracht is een 

rollenspel waarin de deontologische code voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen 

in de praktijk kan worden besproken. 

Het is ook aan te bevelen enkele praktische opdrachten uit te voeren met betrekking tot 

de beheersing van terminologietechnologie die in de cursus "Terminografie en 

Vertaaltechnologie in de Praktijk van Sociaal Tolken en Vertalen" wordt besproken. 

Tijdens de trainingsweek(en) kunnen de studenten werken aan het opstellen van 

terminologielijsten en de kennis die ze tijdens de e-learningcursus hebben verworven in 

de praktijk gebruiken. Voor de cursussen "Sociaal/Institutioneel vertalen: context en 

technieken" en "Sociaal tolken: context en technieken" moet in deze module van de 

trainingsweek(en) vooral aandacht worden besteed aan de technieken, aangezien de 

praktijk van het vertalen en tolken in module 2 wordt getraind. 

Uit de evaluatie van de testgroep is gebleken dat het belangrijkste onderdeel de herhaling 
van de belangrijkste punten was van de e-learningcursus. Studenten hebben veel kennis 



opgedaan over verschillende onderwerpen en een herhaling hielp hen ook om de 
belangrijkste aspecten  van elk cursusonderdeel te zien. 

 

4.4 Module 2: Vertaal- en tolkpraktijk 
 

Deze module moet worden georganiseerd binnen een eentalige groep, aangezien hier 

de praktische vertaal- en tolkopdrachten aan de orde zullen komen. Indien de groep 

gemengd is, is het aan te bevelen deze op te splitsen in subgroepen waarin de 

afzonderlijke talen vertegenwoordigd zullen worden. Voor de inhoud van deze module 

moeten de drie onderwerpen die in de online cursussen aan bod komen, de basis 

vormen van de praktijk: politie, medische sector en onderwijs. Deze module moet de 

analyse omvatten van de vertaal- en tolkopdrachten uit de cursussen 

"Sociaal/Institutioneel vertalen: context en technieken" en "Sociaal tolken: context en 

technieken. Hoewel de e-learningcursussen de mogelijkheid bieden commentaar te geven 

op het werk van de studenten, is het aan te bevelen om ze toch met de groep te 

bespreken tijdens de trainingsweek. 

Naast de reeds uitgevoerde opdrachten kunnen nieuwe teksten (zowel schriftelijk als 

mondeling) worden voorbereid die betrekking hebben op de drie hoofdonderwerpen 

van de cursussen: politie, medische sector en onderwijs. Dit aspect werd door de 

testgroep zeer op prijs gesteld, aangezien het aan hen de gelegenheid gaf om tijdens de 

cursussen hun verworven passieve kennis in nieuwe, reële taken uit te proberen. De 

studenten zouden meer feedback  moeten krijgen over hun prestaties, zowel bij het 

vertalen als bij het tolken. 

 
 

4.5 Module 3: Voorgestelde aanvullende activiteiten 
 

Deze module moet gevuld worden met inhoud die het meest relevant is voor de praktijk 

van sociaal tolken en vertalen (in een bepaalde regio). Studenten moeten kennis maken 

met de manier waarop professionals werken en hoe de instellingen functioneren die 

sociaal tolk- en vertaaldiensten aanbieden.  

 

Mogelijke aanvullende activiteiten zijn: 

 Een vergadering met de vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers van 

tolkdiensten of andere externe onafhankelijke agentschappen (EOA's) 

 Aangezien het Vlaamse model van de organisatie van sociaal tolken en vertalen als  

voorbeeld werd gesteld in de e-learningcursussen, kan er worden gedacht aan 

een gesprek met vertegenwoordigers van verschillende EOA's, zoals Brussel 

Onthaal (een dienst die tolk- en vertaaldiensten aanbiedt aan organisaties en 

sociale dienstverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De studenten 



kunnen te weten komen hoe de praktische organisatie van sociaal tolk- en 

vertaalopdrachten is georganiseerd, welke eisen er worden gesteld en ze kunnen 

vragen stellen over specifieke zaken die hen interesseren. 

 Een vergadering met de vertegenwoordigers van de certificeringsinstellingen 
 

 In de lijn van het Vlaamse voorbeeld zou het Agentschap voor Inburgering en 

Inburgering het perfecte antwoord op dat onderwerp zijn. Dit agentschap is in heel 

Vlaanderen actief met het aanbieden van opleidingen voor sociaal tolken (met 

name de voorbereiding op de certificering) en het organiseren van de 

certificeringsexamens die de officiële registratie als sociaal tolk mogelijk maken. 

Cursisten kunnen specifieke informatie krijgen over het verloop van het examen, 

de typische fouten of manieren om zich voor te bereiden. 

 Een ontmoeting met een sociaal tolk/vertaler uit de praktijk. 
 

 Professionals uit de praktijk uitnodigen is altijd een goed idee als het gaat om 

cursussen die voorbereiden op een specifieke beroepsloopbaan. Aangezien elke 

student andere behoeften en toekomstplannen heeft, is het belangrijk om aan hen 

de ruimte te geven om vragen te stellen over de beroepspraktijk. Die vragen 

kunnen betrekking hebben op de organisatie, de noodzakelijke voorbereidingen, 

de positie op de arbeidsmarkt of de interessantste, engste of moeilijkste 

opdrachten. 

4.6  Slotopmerkingen 
 

De trainingsweek van de testgroep bleek een zeer gewaardeerd onderdeel van het 

gehele cursusprogramma te zijn. De belangrijkste waarde was het directe contact met 

andere studenten, maar ook de mogelijkheid om op regelmatige basis met de docenten 

te spreken. De studenten waardeerden vooral de ontmoeting met de vertegenwoordiger 

van een tolkdienst die hen een inkijkje gaf in de praktijk van het sociaal tolken in België. 

De beste optie is om deze trainingsweek(en) in een face-to-facevorm te organiseren, 

maar indien nodig kunnen online live-ontmoetingssessies als vervanging worden gezien. 

In dat laatste geval is het van belang te zorgen voor een communicatieprogramma dat 

het mogelijk maakt de cursisten in kleinere groepen op te splitsen, wat vooral tijdens de 

online tolksessie een probleem is. Een speciale online toepassing voor tolken zou in dat 

geval de meest geschikte optie zijn. 



5. Conclusie - Slotopmerkingen 

Ervaringen, beste trainingsmogelijkheden en uitdagingen 

Prof. dr. Koen Kerremans & Mathieu Van Obberghen 

Brussels Instituut voor Toegepaste Taalkunde 

(Vrije Universiteit Brussel) 
 

 
In dit laatste hoofdstuk geven we een samenvatting van de verschillende ervaringen, 

beste trainingsmogelijkheden en uitdagingen die de PACI-partners bij hun cursussen 

hebben vastgesteld. Uiteindelijk kunnen deze beschouwingen nuttig blijken voor 

toekomstige samenwerkingen die van plan zijn een soortgelijke cursusorganisatie op te 

zetten. 

Voor bijna alle partners was de e-learningcursus onderdeel in hun MA-opleiding 

Nederlandse Filologie (PUO7, UW8) of Tolken/Vertalen (CUB9, VUB10). PUO bood de 

cursus ook aan hun laatstejaars BA-studenten aan. De cursus was ofwel vrijwillig (PUO-

MA niveau, UW, VUB) ofwel verplicht (CUB, PUO-BA niveau). Studenten die de cursus 

vrijwillig volgden, moesten alle modules afronden. 

Hoewel ze waren ingeschreven voor een opleiding Nederlandse filologie, hadden de 

meeste studenten die de e-learningcursus volgden al enige voorkennis met betrekking 

tot vertaalwetenschap of hadden ze al praktische vertaal-/tolkcolleges gevolgd. Hun 

kennis van de vertaaltheorie en -praktijk was echter nog vrij basaal, vooral als het ging 

om het specifieke vakgebied van sociaal tolken en vertalen. Dit was niet het geval voor 

de masterstudenten van de VUB, die al meer gevorderde kennis op het gebied van 

Vertaalwetenschap hadden verworven, wat hen een aanzienlijk voordeel gaf. 

Een van de sterke punten van de PACI-e-learningcursus  is het feit dat verschillende 

partners - elk met hun eigen expertise - hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 

de e- learninginhoud. Dit zorgt ervoor dat studenten een meer omvattend beeld krijgen 

van verschillende aspecten die verband houden met sociaal tolken en vertalen 

(variërend van theoretische overwegingen in vertaal-/tolkstudies tot de verwerving van 

technologische competenties). Ten tweede wordt het feit dat er variatie kan er worden 

waargenomen in de manier waarop de e-learningcursussen zijn geïmplementeerd ook 

als een sterk punt beschouwd, aangezien studenten zo vertrouwd kunnen raken met 

verschillende didactische methoden en evaluatievormen. Een derde voordeel van het 

PACI-project is het feit dat studenten les krijgen van docenten uit verschillende landen. 

Hierdoor kunnen studenten hun intercultureel bewustzijn versterken. Een vierde 
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voordeel van het PACI-project is het feit dat studenten de verschillende e-

learningcursussen zelfstandig en in hun eigen tempo kunnen volgen. 

Bovendien bleken de online cursussen zeer nuttig tijdens de COVID-19-pandemie, 

omdat er geen "live" interactie tussen studenten en docenten nodig was. 

Naast de vele voordelen zijn er ook specifieke zorgen verbonden aan het aanbieden van 

online cursussen. Een belangrijk aandachtspunt bleek bijvoorbeeld de uitdaging te zijn om 

studenten gedurende het hele e-learningtraject gemotiveerd te houden. Om deze 

uitdaging te overwinnen en studenten te motiveren, zouden mogelijke oplossingen 

kunnen zijn om vaker en sneller persoonlijke feedback te geven (op regelmatige 

tijdstippen) of om live (ter plaatse of online) "meet-up"-sessies voor docenten en 

studenten te organiseren bij de start van de e- learningcursus. Door de cursus voor 

iedereen verplicht te maken en bindende ECTS- studiepunten aan de cursusonderdelen 

toe te kennen, zouden studenten meer tijd en moeite moeten investeren. 

De meeste partners willen (geselecteerde delen van) de e-learningcursus hergebruiken 

of zijn zelfs van plan de cursus als keuzevak in hun reguliere MA- of BA-

studieprogramma's op te nemen. Eén partner in het bijzonder wil de cursus - verspreid 

over meerdere semesters - blijven aanbieden met meer flexibiliteit voor studenten, 

zodat zij eerder geneigd zouden zijn hun 'op maat gesneden' traject af te ronden. 

Het Moodleplatform, dat voor de PACI-e-learningcursus werd gebruikt, bleek een 

intuïtieve en transparante leeromgeving te zijn. Zowel de CUB als de PUO hadden al 

ervaring met het systeem, aangezien dit het standaard e-learningplatform is dat aan hun 

universiteiten wordt gebruikt. UW en VUB ondervonden geen noemenswaardige 

praktische of technische problemen met Moodle. Enkele kleine kanttekeningen: het 

toevoegen van beelden/foto's aan inhoudspagina's was zeer tijdrovend; studenten- en 

docentenaccounts konden niet individueel door de partners beheerd worden; er waren 

geen universele richtlijnen voor de manier waarop opdrachten beoordeeld moesten 

worden (elke partner gebruikte zijn eigen set criteria om cijfers te geven, die, idealiter, 

geharmoniseerd hadden moeten worden). 

De e-learningcursus had als doelstelling een gevarieerde en evenwichtige mix van 

leeractiviteiten aan te bieden en bijna alle partners gaven aan dat ze daar (tot op zekere 

hoogte) in geslaagd waren door verschillende taken af te wisselen (leesopdrachten, 

schriftelijke opdrachten, quizzen, zelfbeoordelingen, reflectieve verslagen, etc.). Andere 

partners hadden meer willen afwisselen, maar aangezien de studenten uit verschillende 

landen kwamen (met verschillende taalachtergronden), was het moeilijk om bv. 

specifieke taalopdrachten te organiseren (anders dan het Nederlands, dat als 'lingua 

franca' werd gebruikt). 

Zodra de e-learningcursus officieel was afgerond (juni 2020), werd er aan verschillende 

studenten, docenten en professionals uit het werkveld gevraagd de cursus te evalueren 

(met behulp van een evaluatieformulier dat eerder was opgesteld). Elke partner was 



verantwoordelijk voor het beheer van de evaluaties van zijn module. De evaluaties 

bleken een zeer effectieve manier om de allerlaatste fouten of tikfouten te corrigeren en 

specifieke fragmenten te verduidelijken of aan te passen waar dat nodig werd geacht. 

Aangezien de zomercursus (gepland voor mei 2020) werd afgelast wegens de uitbraak 

van COVID-19, kwamen de PACI-partners overeen een virtuele wintercursus te 

organiseren waar studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten en discussies 

kunnen voeren over de voltooide e-learningopdrachten. 



6. Bijlage: Rollenspelworkshops van de PACI-trainingsweek    

(Engels - Nederlandse versies) 

Bijlage: Workshops rollenspelen van de PACI-trainingsweek 11 
 

Opmerkingen over het scenario 
 

In alle rollenspelen is de professional in de gezondheidszorg (arts, fysiotherapeut, 

psycholoog, etc.) de spreker van de regionale of nationale taal en is de patiënt of cliënt 

de niet- moedertaalspreker. 

Het is belangrijk dat de rollenspelers bij voorkeur professionals zijn voor de rollen van 

arts, therapeut, psycholoog enz. en zo niet, dat de plaatsvervangers (docenten) hun 

rollen in elk geval zo professioneel mogelijk presenteren. De anderstaligen kunnen 

docenten, studenten of "vrijwilligers" zijn, maar ook zij moeten hun rol grondig 

voorbereiden. Beide rollenspelers ontvangen uiteraard vooraf het script. Toch is het 

belangrijk dat de communicatie zo spontaan en natuurlijk mogelijk verloopt, zodat 

beide sprekers rekening moeten houden met misverstanden, verduidelijkingen, 

herhalingen enz. die niet in het script voorkomen. 

Het is daarom van essentieel belang dat de rollenspelers de tekst van tevoren kunnen 

repeteren en oefenen, zodat de communicatieve situatie zo spontaan en realistisch 

mogelijk is. Het is belangrijk NIET te lezen (dat zou te snel en onnatuurlijk overkomen), 

maar de tekst te debiteren als een natuurlijke spreektaal. In de scenario's worden 

suggesties gedaan voor een soms informelere spreektaalvorm. 

De scenario's kunnen ook van tevoren door de hele groep worden voorbereid, net zoals 

u een tolkopdracht zou aannemen, door het onderwerp aan te kondigen. Of u kunt ze 

eerst samen in een opdracht analyseren op onderwerp, terminologie, enz. 

Sommige rollenspelen zijn ook geschikt voor het oefenen van fluistertolken in de 

langere passages en andere kunnen nuttig zijn voor videotolksituaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
 Deze rollenspelen zijn vertaald uit het syllabusmateriaal werken met tolken in medische context, 

geschreven door prof.dr. Erik Hertog (KU Leuven, Campus Antwerpen) 



Consecutief tolken: kortere rollenspelen  

1 Darmkanker 

 

HA (Huisarts): Mevrouw, vertel eens: hebt u de laatste week nog bloed in uw stoelgang 

opgemerkt?  

 

P (Patient): Ja dagelijks.  

 

HA: En hoe weet u zo zeker dat het bloed is? Soms kan stoelgang ook een rode kleur 

krijgen door het eten van bepaald voedsel, zoals rode bieten.  

 

P: Ik eet alleszins nooit rode bieten dus ik denk echt wel dat het bloed is.  

 

HA: Oké. Hebt u de laatste week dan gewicht verloren?  

 

P: Niet echt, neen  

 

HA: Maar hebt u wél nog last van die buikpijn  

 

HA: Nu bloed in uw stoelgang kan best wel wijzen op iets ernstigs.  

 

P: Hoe ernstig?  

 

HA: Wel, bloed in de stoelgang kan mogelijk wijzen op poliepen in de darmen.  

Als deze poliepen kwaadaardig zijn dan kan er sprake zijn van dikkedarmkanker.  

  

 

 

 

2 Onderwijs 

 

HV(Hulpverlener): Goede morgen, mevrouw X. 

Patient: Goede morgen mijnheer/mevrouw. 

HV: We hebben u vandaag voor dit overleg uitgenodigd omdat we met u willen spreken 

over ‘naam kind’ zijn/haar prestaties op school, zijn gezondheid, en zijn gedrag thuis. 

Pat: Ja. 

HV: Mevrouw X, hoe lang woont u al in België? 

Pat: We zijn hier nog maar een jaar. Daardoor weten we nog niet veel over België. 

HV: Is u tevreden met de veranderde situatie, met het feit dat u nu in ons land woont? 

Pat: Neen, niet echt, maar het is hier wel beter dan in ons land. We hebben hier 

tenminste werk en eten, we zullen hier niet van honger omkomen. 



HV: Mevrouw, uw kind is niet geslaagd voor de leestest. Hij herkent de letters niet. Hij is 

echt achterop geraakt in de klas. Ik maak me echt zorgen over hem. 

Pat: Hoe gedraagt hij zich in de klas? 

HV: Dat is een ander moeilijk punt. Hij maakt geen vrienden en hij weigert om met zijn 

klasgenoten te praten. Hij antwoordt enkel met ja of neen, en op de speeltplaats speelt 

hij helemaal alleen. 

Pat: Ai, dat is niet goed! 

HV: Mevrouw, kan u mij iets meer vertellen over de gezondheidsproblemen van uw 

kind? 

Pat: Hij heeft veel problemen. 

HV: Welk soort gezondheidsproblemen heeft hij? 

Pat: Ik zal u eerst iets vertellen over zijn geboorte. Hij is op 7 maanden geboren. 

HV: Het was een prematuurtje? 

Pat: Ik weet niet wat dat is, maar hij is bijna gestorven toen. Hij is twee maanden in het 

ziekenhuis moeten blijven omdat hij niet kon ademen. 

HV: Prematuur betekent te vroeg geboren. Maar weet u waarom hij niet kon ademen? 

Pat: Ja, de dokter zei dat zijn longen nog niet helemaal ontwikkeld waren. En daarom 

moest hij in het ziekenhuis blijven. 

HV: OK. Nu zou ik graag van u horen hoe uw zoon zich thuis gedraagt tegenover zijn 

broers en zussen. 

Pat: Niet zo goed eigenlijk. Hij zit de hele dag in een hoek van de kamer, en niemand 

krijgt hem daaruit weg. 

HV: Hoe komt dat volgens u? 

Pat: Ik weet het niet. Ik wou al met hem naar de dokter gaan, maar dat is erg duur. Mijn 

man en ik werken allebei, maar we verdienen niet genoeg. We hebben geen 

ziekteverzekering, en daardoor weten we eigenlijk niet wat er met hem aan de hand is. 

Zijn broers en zussen willen niet met hem spelen omdat hij zo veel huilt en niets wil 

zeggen. 

HV: Dat is ons op school ook opgevallen. Hij kan geen vrienden maken. 

Pat: Wat kan ik doen? Ik maak me veel zorgen, maar ik moet werken. Ik kan niet thuis 

blijven om voor hem te zorgen, want dan is er niets te eten. 

HV: Ik ga onderzoeken wat we hier op school voor hem kunnen doen. Ik ben er zeker 

van dat we een oplossing gaan vinden. 

Pat: Dat God u zegene. 

HV: Dank u wel. Hoe doen uw andere kinderen het op school. 

Pat: Mijn andere kinderen stellen het goed. Enkel X heeft problemen, en dat is heel erg 

zwaar voor me. 

HV: Is hij uw jongste zoon? 

Pat: Ja, hij is de kleinste. 

HV: Mevrouw, ik zal eerst eens met de inhaalleerkracht praten. Die helpt kinderen met 

een leerachterstand met hun huiswerk na schooltijd. 



Pat: Dank u wel. 

HV: Ik zal dan verder met mijn collega’s overleggen en onderzoeken welk soort hulp hij 

nodig heeft. En we zullen hem ook naar het gezondheidscentrum van de scholengroep 

door verwijzen, dat is gratis. 

Pat: OK. Dank u wel; 

HV: Hebt u nog andere vragen mevrouw? 

Pat: Ja, ik wou u vragen wat we thuis kunnen doen om X te helpen. 

HV: U en uw familie moeten veel geduld met hem hebben en hem veel liefde geven. Het 

is een lang proces, en we gaan allemaal samenwerken om van X een gezonde en 

gelukkige jongen te maken. 

Pat: Dank u wel. Ik ben blij nu ik hoor dat X beter zal worden. 

HV: Ja, maak u geen zorgen. Het komt in orde. Zodra ik met mijn collega’s gepraat heb, 

zal ik u opbellen. 

Pat: Dank u. Ik zal op uw telefoontje wachten. Ik weet niet hoe ik u kan bedanken. 

HV: Dat is graag gedaan, mevrouw. 

Pat: Dank u wel. 

 

HV: Tot ziens. 

Pat: Tot ziens. 

 

3 Heesheid en keelpijn 

 

Arts: Zegt u eens mevrouw, wat is het probleem? 

Patiënt: Ik heb al een hele tijd last van heesheid. Ik kan soms bijna niet meer praten. 

Arts: Wanneer zijn die klachten begonnen? 

Patiënt: Dat is nu toch al enkele maanden zo. 

Arts: En hebt u ononderbroken last van die heesheid? Of heeft u er soms een tijd geen 

last van? 

Patiënt: Ik heb er de hele tijd last van. Soms gaat het wat beter zoals vandaag, maar het 

is al maandenlang dat ik toch altijd wel wat last heb. 

Arts: Bent in die tijd ook verkouden geweest, of heeft u griep gehad? 

Patiënt: Ik heb een maand geleden een verkoudheid gehad maar die was snel voorbij.  

Arts: Moet u veel hoesten? 

Patiënt: Neen.  

Arts: Heeft u keelpijn? 

Patiënt: Ja dat heb ik ook. Eigenlijk heb ik al die tijd ook wat keelpijn gehad. 

Arts: Rookt u? 

Patiënt: Neen, nu niet meer. Maar ik heb vroeger wel gerookt. 

Arts: Hoe lang? En hoeveel? 

Patiënt: Ik heb 24 jaar gerookt en toch wel 20 tot 25 sigaretten per dag. 

Arts: Als u hoest en er wat slijm naar boven komt, welke kleur heeft dat dan? Is daar 



soms een beetje bloed bij? 

Patiënt: Dat weet ik niet. Ik kijk daar niet naar. Ik slik dat gewoon in. 

Arts: Wat voor werk doet u? 

Patiënt: Ik ben leraar, ik sta voor de klas.  

Arts: Dan moet u eigenlijk de hele dag praten. Dat is vermoeiend voor de stem. Dat zou 

de oorzaak van uw heesheid kunnen zijn.  

Patiënt: Ja, maar tijdens de vakantie wordt het niet beter. 

Arts: Bent u de laatste tijd vaker moe dan vroeger? 

Patiënt: Ja, ik ben heel erg moe. Ik geraak ’s morgens bijna niet uit bed. Dat had ik 

vroeger niet. 

Arts: En hoe is het met uw gewicht? Bent u de laatste tijd afgevallen? 

Patiënt: Ja, toch wel. Ik maak me daar wel wat zorgen over. Vroeger woog ik altijd 66 kg, 

en nu nog maar 54 kg. 

Arts: Ja dat is vreemd. We zullen eens in uw keel kijken. 

  

Notitietechniek-gesprekken /Note-taking exercises 

2 Gehooronderzoek 

De verpleegkundige voert de gehoortest uit als de baby 2 tot 4 weken is. Deze test kan 

gebeuren tot 4 maanden bij voldragen baby's en tot 6 maanden bij baby's die wegens 

vroeggeboorte op een intensieve zorgen afdeling verbleven. De gehoortest is een 

uiterst betrouwbare test om aangeboren matige tot ernstige gehoorafwijkingen op te 

sporen.De test is veilig, pijnloos, betrouwbaar en gratis. 

Hoe verloopt de gehoortest? 

  Aan beide oortjes wordt een oorkapje aangebracht. Via kleine luidsprekertjes 

krijgt de baby zachte klikgeluiden te horen. Via elektroden, vastgemaakt aan het 

hoofdje, worden de veranderingen in de hersenactiviteit geregistreerd en het toestel 

beoordeelt of het kind voldoende kan horen. De test duurt maar enkele minuten. Hoe 

rustiger de baby is, des te sneller verloopt de test. Slaapt de baby, dan verloopt de test 

heel vlot. 

Het resultaat van de test 

  PASS betekent dat de baby momenteel niet lijdt aan een gehoorverlies, dat een 

normale spraak- en taalontwikkeling mag verwacht worden. 

  REFER betekent dat het toestel momenteel niet met zekerheid kan aantonen dat 

er normaal gehoor is. De verpleegkundige herhaalt de test een paar dagen later samen 

met de arts van het consultatiebureau. De arts doet meteen ook een neus-, keel- en 

ooronderzoek en overloopt een risicolijst die kunnen leiden tot gehoorafwijkingen. 

  Bij een afwijkend resultaat verwijzen de verpleegkundige en arts de baby door 

naar een centrum gespecialiseerd in gehoorproblemen bij heel jonge kinderen. Zo kan 

een eventuele behandeling snel opgestart worden.Ook als het resultaat niet duidelijk is, 

wordt de test herhaald en eventueel doorverwezen. 

 



3 Migraine 

 

Mevrouw, ik zal even proberen de normale manier van werken uit de doeken te doen. 

Eerst en vooral, een voorschrift kunt u ook krijgen bij uw huisarts, ook in de toekomst 

dus. Het is niet nodig dat u speciaal voor een voorschrift hier een afspraak maakt en 

naar het UZ komt.  Ten tweede, het is nodig dat u bij mij op consultatie komt voor uw 

verdere behandeling. Pas dan kan ik een verslag opmaken. Dat verslag hebt u nodig 

voor de terugbetaling van uw medicatie.  

 

U zei vorig jaar ook al dat Sumatriptan niet volstaat. Ondertussen is er al een jaar 

voorbij en staan we geen stap verder. Het kan best zijn dat Sumatriptan niet volstaat 

aangezien dat geneesmiddel enkel de aanval kan onderdrukken of afzwakken op het 

moment van de aanval zelf. Als u regelmatig zware aanvallen hebt dan moeten we op 

zoek gaan naar bijkomende medicatie om de aanvallen te vermijden. Dat kan ik alleen 

maar doen als ik een zicht heb op uw migraineaanvallen. Vorig jaar had ik u gevraagd 

om gedurende 8 weken een migraine- kalender bij te houden. Na die acht weken 

zouden we de kalender bespreken tijdens een tweede afspraak. U hebt nooit een 

tweede afspraak gemaakt.   

 

Migraine kan namelijk worden uitgelokt door bepaalde voedingsmiddelen zoals 

chocolade, kaas of alcohol. Of door hormoonwisselingen, zoals wanneer u 

mentstrueert. Of wanneer u een onregelmatig leven leidt, bijvoorbeeld na te veel of te 

weinig nachtrust. Ik ga u dus opnieuw vragen om een kalender of een agenda bij te 

houden gedurende 8 weken en dan een nieuwe afspraak te maken om alles te 

bespreken. 

 

 Ik zal u een voorschrift meegeven maar ik wil u waarschuwen dat u voorzichtig moet 

zijn met Sumatriptan. Elk geneesmiddel dat rechtstreeks op de hersenen werkt, heft 

nevenwerkingen. Bij overmatig gebruik kan het zelfs, raar maar waar, juist hoofdpijn 

veroorzaken.  Bij een migraineaanval zijn de bloedvaten in de hersenen verwijd. 

Sumatriptan zorgt er inderdaad voor dat ze terug vernauwen. Het is een geneesmiddel 

dat je enkel op doktersvoorschrift mag innemen. Het RIZIV betaalt maximaal 12 

tabletten per 6 maanden terug. Dat is een maatregel om u te beschermen 

 

4 Luchtwegen 

Patiënt: Als ik naar de bank ga bijvoorbeeld, dat is vijfentwintig minuten te voet, dan 

begint het al hè, pfff, pfff, niet genoeg lucht. En dan ook met mijn benen, want ik zou 

feitelijk ook eens voor mijn aders moeten gaan. En dan ga ik wat trager lopen, en dan 

gaat dat beter. En wanneer ik klaar ben in de bank, dan ga ik een café binnen, om iets te 

drinken, dan kom ik terug op mijn plooi.  

 



Misschien komt het wel als gevolg van het roken. Ik rookte toen toch wel een pakje per 

dag. Maar op het einde niet meer zoveel. En dan ben ik eens geopereerd, van een 

trombose in mijn aders. Die dokter die kwam alle dagen op mijn bed zitten om wat te 

babbelen. En dan zei die tegen mij: hoe voelt u zich?  Ik zei goed, alleen als ik hoest, dan 

trekt het nog wat zo aan mijn lies hè. En de dokter zei ‘als ge mij niet meer wilt zien, 

stop dan met roken’. En ik ben dan maar gestopt. 

 

Ik heb altijd bij General Motors gewerkt, dat was zo te zeggen werken aan de band, 

motoren afstellen. Daarna heb ik de bekleding van de wagens gedaan. Daarna was ik bij 

Atlas Copco. En de laatste 25 jaar werkte ik ergens anders, ik was daar ploegbaas, ik heb 

altijd in het metaal gewerkt. Wat ik in die tijd veel had, dat is hoofdpijn. In die tijd 

draaiden de motoren de hele tijd en er waren toen nog geen afzuiginstallaties 

geïnstalleerd. Dan kwam ik ’s avonds thuis en en dan had ik altijd hoofdpijn. En vanaf 

het moment dat ik met brugpensioen was, was dat gedaan.  

  

Consecutief dialoog tolken 

1 Migraine 

 

 

N: Het is meer dan een jaar geleden dat ik u hier heb gezien, mevrouw. Hebt u opnieuw 

last van migraine?  

P: Ja, de afgelopen maanden heb ik heel veel last van migraine. Ik heb meerdere  

aanvallen per week. Ik weet niet of die tabletten me nog helpen. Misschien heb ik een 

ander medicijn nodig.  

N: Dus u neemt nog steeds bij elke aanval Sumatriptan?  

P: Ja. Maar wanneer ik Sumatriptan neem, krijg ik nadien altijd een vreemd gevoel. Ik 

moet dan gaan liggen of zitten omdat ik duizelig word. Misschien kunt u mij iets anders 

voorschrijven? Sumatriptan is ook zo duur.  

N: Sumatriptan is een generisch geneesmiddel. Ik wil u wel een geneesmiddel met een 

merknaam voorschrijven, maar geneesmiddelen van een merk bevatten dezelfde 

bestanddelen en hebben exact dezelfde werking. Bovendien zal het nog duurder zijn.  

P: Nog duurder? Dat kan toch niet, het kost me al een bom geld! Ik betaal meer dan 20 

euro voor een doosje! Ik heb trouwens nog een voorschrift nodig voor mijn apotheker. 

Dan zal ik tenminste iets terugbetaald krijgen van de CM!  

N: De enige manier dat u Sumatriptan terugbetaald krijgt, is met een verslag van de arts 

die u behandelt, ik dus.  

P: Kunt u mij dan nu een verslag meegeven en een voorschrift?  

Mevrouw, ik zal even proberen de normale manier van werken uit de doeken te doen. 

Eerst en vooral, een voorschrift kunt u ook krijgen bij uw huisarts, ook in de toekomst 

dus. Het is niet nodig dat u speciaal voor een voorschrift hier een afspraak maakt en 

naar het UZ komt.  



Ten tweede, het is nodig dat u bij mij op consultatie komt voor uw verdere behandeling. 

Pas dan kan ik een verslag opmaken. Dat verslag hebt u nodig voor de terugbetaling van 

uw medicatie.  

Vorig jaar had ik u gevraagd om gedurende 8 weken een migraine- kalender bij te 

houden. Na die acht weken zouden we de kalender bespreken tijdens een tweede 

afspraak. U hebt nooit een tweede afspraak gemaakt.  

U zei vorig jaar ook al dat Sumatriptan niet volstaat. Ondertussen is er al een jaar 

voorbij en staan we geen stap verder. Het kan best zijn dat Sumatriptan niet volstaat 

aangezien dat geneesmiddel enkel de aanval kan onderdrukken of afzwakken op het 

moment van de aanval zelf. Als u regelmatig zware aanvallen hebt dan moeten we op 

zoek gaan naar bijkomende medicatie om de aanvallen te vermijden. Dat kan ik alleen 

maar doen als ik een zicht heb op uw migraineaanvallen. Dat is de reden waarom ik u 

vroeg een kalender bij te houden.  

Migraine kan namelijk worden uitgelokt door bepaalde voedingsmiddelen zoals 

chocolade, kaas of alcohol. Of door hormoonwisselingen, zoals wanneer u 

mentstrueert. Of wanneer u een onregelmatig leven leidt, bijvoorbeeld na te veel of te 

weinig nachtrust. Ik ga u dus opnieuw vragen om een kalender of een agenda bij te 

houden gedurende 8 weken en dan een nieuwe afspraak te maken om alles te 

bespreken.  

P: Ik heb hier in mijn agenda genoteerd wat ik de vorige week allemaal heb gegeten. Ik 

kan geen Nederlands schrijven, het staat er in het (Vreemde taal aanvullen).  

N/ Aan deze informatie heb ik niet veel. Ik heb echt de gegevens nodig van een langere 

periode en informatie zoals wanneer u bent gaan slapen of wanneer u bent opgestaan.  

P: Oké, ik begrijp het, ik zal alles in mijn agenda noteren. Intussen heb ik wel 

voorschriften nodig want mijn tabletten zijn alweer bijna op.  

N: Ik zal u een voorschrift meegeven maar ik wil u waarschuwen dat u voorzichtig moet 

zijn met Sumatriptan. Elk geneesmiddel dat rechtstreeks op de hersenen werkt, heeft 

nevenwerkingen. Bij overmatig gebruik kan het zelfs, raar maar waar, juist hoofdpijn 

veroorzaken.  

P: Daar maak ik me ook zorgen over maar ik neem het niet voor mijn plezier. Ik kan 

gewoon niet meer normaal leven. Mijn man heeft niks aan mij, ik lig hele dagen in bed 

met de gordijnen dicht. Ik kan niet zonder maar ik ben bang dat het mij minder alert 

maakt op het werk. Mijn huisarts vertelde me dat het de bloedvaten in de hersenen 

vernauwt. Is dat niet gevaarlijk?  

 N: Bij een migraineaanval zijn de bloedvaten in de hersenen verwijd. Sumatriptan zorgt 

er inderdaad voor dat ze terug vernauwen. Het is een geneesmiddel dat je enkel op 

doktersvoorschrift mag innemen. Het RIZIV betaalt maximaal 12 tabletten per 6 

maanden terug. Dat is een maatregel om u te beschermen.  

P: Het is toch niet normaal dat ik de rest allemaal zelf moet betalen?  

N: Dat is wel normaal. Dat is juist om te vermijden dat u het geneesmiddel te vaak gaat 

nemen zonder verdere behandeling te zoeken.  



Goed. Ik moet hier echt afronden mevrouw want mijn volgende patiënt wacht. Hier is 

het voorschrift voor de Sumatriptan.  

P: Oké, dank u 

 

2 Darmkanker 

 

A: Mevrouw, vertel eens: hebt u de laatste week nog bloed in uw stoelgang opgemerkt?  

P: Ja dagelijks.  

A: En hoe weet u zo zeker dat het bloed is? Soms kan  stoelgang ook een rode kleur 

krijgen door het eten van bepaald voedsel, zoals rode bieten.  

P: Ik eet alleszins nooit rode bieten dus ik denk echt wel dat het bloed is.  

A: Oké. Hebt u de laatste week dan gewicht verloren?  

P: Niet echt, neen  

A: Maar hebt u wél nog last van die buikpijn?  

A: Nu bloed in uw stoelgang kan best wel wijzen op iets ernstigs.  

P: Hoe ernstig?  

A: Wel, bloed in de  stoelgang kan mogelijk wijzen op poliepen in de darmen. Als deze  

poliepen kwaadaardig zijn dan kan er sprake zijn van dikkedarmkanker. Maar bloed in 

de  stoelgang kan evengoed een onschuldige oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld  

aambeien. We kunnen de oorzaak op twee manieren opsporen. We zullen beginnen 

met een analyse van uw  stoelgang. En indien nodig, wordt er nadien ook nog een 

colospcopie uitgevoerd.  

P: (KWAAD) Wablieft? Wilt u nu werkelijk dat ik mijn grote boodschap laat testen? Dat is 

gênant! En dat tweede onderzoek, kan u dat eens uitleggen zodat ik dat versta?!  

A:  U zal vandaag een potje van mij krijgen om thuis een staal van uw stoelgang in te 

steken. Vervolgens stuurt u het potje op naar het  Labo. Het Labo stuurt mij dan de 

resultaten op. Als er iets niet pluis zou zijn, dan gaat u in een zieknhuis een coloscopie 

moeten ondergaan. Dit is een  kijkonderzoek  waarbij we een buisje langs de anus 

inbrengen. Op die manier kunnen we de binnenkant van uw dike darm zien en dus ook 

nagaan of er  poliepen aanwezig zijn. Het onderzoek is op zich pijnloos, maar wel vrij 

oncomfortabel. U moet hiervoor nuchter zijn. Het duurt ongeveer een ganse dag, maar 

u hoeft niet te overnachten in het  zieknhuis.  

Als er poliepen in de darm aanwezig zouden zijn, dan worden die tijdens het onderzoek 

verwijderd om  microscopisch te onderzoeken of ze kwaadaardig zijn. Na één week 

kennen we dan de uitslag. Als de poliepen kwaadaardig zijn, dan is er dus sprake van 

darmkanker en dan moeten we een met een geschikte behandeling starten.  

Als er geen  poliepen  aanwezig zijn, dan kan het zijn dat er scheurtjes in de 

darmwanden zijn waardoor er ook bloed in de stoelgang terecht komt. Daarnaast zijn er 

ook nog andere mogelijkheden, maar laten we dat nu even uitsluiten.  

Dus we starten eerst met een analyse van uw stoelgang en kijken dan verder. Laten we 

niet het ergste vrezen.  



Mevrouw, zoals reeds gezegd laten wij nu niet direct het ergste denken. Wij kunnen ook 

een  CT-scan van uw darmen nemen, maar dan zal het beeld minder volledig zijn en is 

het dus moeilijker om conclusies te maken.  

P: Maar hoe krijgt iemand dan darmkanker?  

A: Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de oorzaken zijn. Wat we wel weten dat  

darmkanker vaker voorkomt bij mensen die weinig beweging hebben gehad en te zwaar 

zijn. We vermoeden ook dat roken en alcohol de kans vergroten. Ook speelt voeding 

een rol. Daarnaast kan erfelijkheid ook een mogelijkheid zijn.  

P: Maar niemand in mijn familie heft darmkanker gehad. Ik ben ook altijd gezond 

geweest.  

A: Het is ook niet altijd erfelijk. Dertien tot veertien percent van de bevolking krijgt er 

vroeg of laat mee te maken, doorgaans na de leeftijd van 50 jaar. Maar opnieuw laten 

we niet meteen van het ergste uitgaan.  

P: Kan u mij tenminste vertellen wat er met mij zal gebeuren als ik toch darmkanker 

heb?  

A: Als de kanker in een  vroeg stadium ontdekt wordt, dan is deze goed te genezen. Het 

is ook heel belangrijk dat u een gezonde levensstijl leidt.  

P: Wat bedoelt u hiermee?  

A: U moet veel groenten en fruit eten, geen rood vlees en altijd voldoende drinken. 

Daarnaast is het belangrijk dat u regelmatig beweegt. Dit heeft een positief effect op uw 

hele lichaam dus ook op uw darmen.  

 

 

3 TBC 

A: Dag mevrouw, gisteren moest u naar een medische controle. Er is toen ook een 

Röntgenfoto van uw longen genomen en daarop is vastgesteld dat u besmet bent met 

tuberculose, ook wel TBC genoemd.  

PA: TBC? Wat is dat voor iets? Trouwens, ik voel me helemaal niet ziek.  

A: U vertelde ons gisteren toch dat u zich de laatste tijd vermoeid voelt en dat u vaak 

hoestklachten heeft?  

A: Ja, ik hoest wel eens, maar dat is toch normaal. Nu is het winter in België en ik heb de 

laatste weken vooral buiten geleefd. Ik heb gewoon een verkoudheid opgelopen, dat 

gaat wel weer over.  

A: Hoesten en vermoeidheid zijn echter één van de symptomen van TBC.  Tuberculose is 

een zeer besmettelijke en gevaarlijke ziekte, veroorzaakt door een bacterie. U moet zo 

snel mogelijk naar een ziekenhuis om met de juiste behandeling te kunnen starten.  

PA: Maar ik wil helemaal niet naar het ziekenhuis omdat ik wat meer hoest dan 

normaal.  

A: Ik wil nog even zeggen dat het echt belangrijk is te starten met een behandeling 

zodra de diagnose wordt gesteld, want dit kan slecht aflopen. Zonder behandeling 

overlijdt bijna de helft van alle patiënten. Gelukkig is tuberculose vandaag goed te 



genezen als u de juiste combinatie van verschillende antibiotica neemt. Volg je deze 

behandeling niet zoals het moet, dan is de kans groot dat de tuberculose later opnieuw 

de kop opsteekt.  

PA: Maar hoe heb ik die ziekte dan opgelopen? Krijgt u dat door iets verkeerds te eten ?  

A: Nee, tuberculose wordt praktisch uitsluitend overgebracht via de lucht, bijvoorbeeld 

via hoesten. Daarom moeten alle mensen in uw omgeving, waarmee u de laatste dagen 

nauw contact heeft gehad, een onderzoek ondergaan. Dit om na te gaan of zij ook 

besmet zijn met de ziekte. Verblijven uw familieleden hier ook in het opvangcentrum en 

hebt u met bepaalde mensen veel contact gehad?  

PA: Ja, ik ben hier samen met mijn 2 kinderen aangekomen. Met andere mensen heb ik 

niet echt veel contact gehad.  

A: En hoe oud zijn uw kinderen ?  

PA: Zij zijn pas 5 en 7 jaar oud. Daarom zie ik het niet zitten om hen hier alleen achter te 

laten. Ze hebben vorig jaar hun papa al verloren en ik ben de enige die ze nog hebben. 

Ik zal u anders even vertellen wat wij het laatste jaar allemaal al hebben meegemaakt.  

Mijn man werd 2 jaar geleden ziek. Toen woonden we nog in X.  

Van de ene dag op de andere kregen we te horen dat ze terminaal ziek was. De dokters 

zeiden dat mijn man prostaatkanker had. U moet weten, in X is er geen sociale 

zekerheid en de medische zorg is er zo primitief dat mijn man geen chemotherapie kon 

krijgen.  

De ziekte was dus niet meer te genezen. Na een jaar afzien is hij uiteindelijk gestorven. 

Veel tijd om te rouwen had ik niet want amper 1 maand na de begrafenis van mijn man, 

kreeg ik te horen dat ik werkloos was.  

Daar stond ik dan, als alleenstaande ouder van 2 kinderen zonder steun.  

Ik wil mijn kinderen een betere toekomst bieden en daarom besloot ik om samen met 

mijn kinderen ons land te ontvluchten en naar een ontwikkeld land te komen. Maar 

toen we hier aankwamen, bleek er nergens plaats voor ons. Alle opvangcentra zaten 

vol.  

We konden niets anders dan op straat te slapen. Uiteindelijk konden we vorige week 

toch terecht in een Brussels tentenkamp dat was opgericht door Artsen zonder 

Grenzen. In onze tent lagen nog 2 andere gezinnen. Eén gezin kwam uit Rusland, een 

ander uit Irak, geloof ik. Maar meer weet ik niet over hen. We hadden niet echt veel 

contact, ze spraken een andere taal. Na een paar dagen kwam er gelukkig een plaats 

voor ons vrij in dit opvangcentrum. U hoort het, mijn kinderen hebben de laatste tijd al 

veel te veel meegemaakt. Ik wil hen zeker nu niet alleen achterlaten, dat kan ik hen niet 

aandoen.  

A: Mevrouw, wij begrijpen uw situatie, wij willen u ook helemaal niet van uw kinderen 

scheiden. Ik stel voor dat u samen met uw kinderen morgen naar het ziekenhuis gaat; 

om hen te laten testen en ook om uw behandeling te starten. Nadien zullen we samen 

bespreken waar u nadien samen met uw kinderen kan verblijven.  

PA: OK, dat is toch al een geruststelling. Als we maar samen blijven en ik gauw weer 



beter word, dat is het belangrijkste. Bedankt voor uw hulp. 

  

Langere, complexere rollenspelen 

 

 1 Herseninfarct 

 

 

ARTS: Dag mevrouw, de resultaten van de MRI- scan van uw hersenen en van het 

holteronderzoek zijn binnen. Ik zal de resultaten erbij nemen, dan kan ik met u 

overlopen waar de problemen zich voordoen. 

PTN: Wacht even, een holteronderzoek, is dat ook gebeurd? Wat is dat? Was dat nodig? 

ARTS: Een holteronderzoek is een registratie van het hartritme door middel van een 

hartfilmpje (ECG), meestal gedurende 12 tot 24 uur. Een holterregistratie leet ons hoe 

het hart zich over een langere periode gedraagt. De meetapparatuur legt de hartslag 

onafgebroken vast, waarmee onregelmatigheden in het hartritme worden opgespoord. 

PTN: Het gaat niet goed, he? Mijn klachten verbeteren niet en ik ben steeds moe. 

ARTS: Zoals ik de vorige keer ik al zei en gedacht had, kunnen we nu wel duidelijk stellen 

dat u verschillende kleine herseninfarcten gehad hebt. De gevolgen van deze 

herseninfarcten zijn afhankelijk van waar het infarct zich heeft voorgedaan in de 

hersenen en hoeveel hersenweefsel er beschadigd is. 

PTN: Wat? Dat is verschrikkelijk, zijn mijn hersenen dan beschadigd? 

ARTS: Luister mevrouw, een herseninfarct treedt op als gevolg van een afsluiting van de 

slagaders die de hersenen van bloed voorzien, meestal in de vertakkingen van de 

halsslagaders. Een TIA ….. 

PTN: Wat is een TIA? 

ARTS: Een TIA is een transiënt ischemisch attack (TIA). Het is een voorbijgaande periode 

van lokale neurologische uitval, die enkele minuten tot enkele uren kan duren. Het is 

een niet-invaliderende – je hebt er dus niet direct last van -  voorbijgaande ischemie, dit 

wil zeggen een tijdelijk tekort aan zuurstof van een gedeelte van de hersenen. Dit tekort 

ontstaat door een korte gedeeltelijke of totale afsluiting van een van de bloedvaten in 

of naar de hersenen waardoor de bloedtoevoer aanzienlijk wordt verminderd of geheel 

onderbroken. De afsluiting wordt gewoonlijk veroorzaakt door een embolie, een 

losgeraakt en met de bloedstroom meegevoerd stukje kalk of bloedstolsel uit een 

bloedvat met aderverkalking. De afsluiting doet zich meestal voor wanneer een stukje 

van een bloedstolsel of van de  vettige kalkafzetting als gevolg van arteriosclerose 

loslaat. We noemen dat dan een ‘embolus'. Wanneer die met de bloedstroom wordt 

meegevoerd en vervolgens in een slagader naar de hersenen vastloopt leidt dat tot een 

TIA.  Voilà; dat is de uitleg van wat u overkomen is.  

PTN: Dat klinkt niet goed. 

ARTS: Nee, dat is waar, maar u moet beseffen dat het toch nog iets anders is dan een 

herseninfarct. Een TIA is nog geen trombose of een hersenbloeding.  



Kijk, dat ziet er zo uit: links hier zie je een trombose, rechts een hersenbloeding. Dit zijn 

veel ernstiger zaken, situaties waardoor een deel van de hersenen geen bloed meer 

krijgen en dan loop je veel meer risico op blijvend hersenletsel.  

  

                    

Een TIA is wel een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van een beroerte en dus 

moeten we goed opletten en uw situatie in het oog houden. Nogal wat patiënten 

ontwikkelen later een beroerte indien de TIA niet wordt behandeld. Zeg eens, welke 

klachten hebt u de laatste tijd nog gehad? 

PTN: Oh, een hele reeks, om depressief van te worden. Mijn klachten, wel, wazig zien, 

last in mijn rechter been en arm, duizeligheid, hoofdpijn soms wel 3 dagen lang, 

evenwichtsstoornissen, spraakstoornissen – zoals u kan horen - , vergeetachtigheid, 

soms totaal niet meer weten waar ik ben, spierzwakte. Eigenlijk teveel om op te 

noemen, en dan nog eens af en toe hartkloppingen. Is dat, dokter, allemaal van mijn 

hart? Heb ik iets aan mijn hart?  

ARTS: Dat is de reden dat ik als aanvullend onderzoek dat holteronderzoek heb laten 

doen om een duidelijk beeld van uw ziekte te krijgen. De bedoeling van dat 

holteronderzoek  was om mogelijke hartritmestoornissen uit te sluiten. Sommige 

afwijkingen in de elektrische activiteit van de hartspier doen zich maar af en toe voor en 

op andere momenten is het ECG dan weer normaal. Daarom was het belangrijk om een 

dagboek bij te houden, waarin u moest noteren wanneer u iets ongewoons voelde. Zo 

kunnen we eventuele afwijkingen tijdens de registratie in verband brengen met de 

klachten die u noteerde. 

PTN: Sorry maar dat heb ik niet gedaan, alles is me nu even teveel en thuis heb ik geen 

zin om daarover te praten. Ik heb zelfs ruzie met mijn man; hij denkt dat ik overdrijf. 

ARTS: De meeste patiënten hebben na een herseninfarct last van cognitieve, 

emotionele en gedragsproblemen, het is dus heel normaal wat u voelt.  Ook hebben 

veel patiënten last bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten, uw man moet zich 

dus niet boos maken als iets te traag gaat of niet goed lukt. Omdat zelfs kleine infarcten 

kunnen leiden tot depressie of het moeilijk maken om je gevoelens te beheersen  - 

moet je veel huilen? -  is het goed dat u samen met uw man daarover praat, over hoe u 

zich voelt en hoe hij zich voelt bij deze situatie. Want uiteindelijk bent u wel degene die 

veranderd is. 

PTN: Ja dat klopt wel, mijn man moet nu meestal de boodschappen doen of koken na 

zijn werk en  ’s avonds ook nog stofzuigen en afwassen. Ons leven is totaal veranderd. 

ARTS: Wat uw lichaam doormaakt is een proces, veel verbeteren zal het waarschijnlijk 

niet in uw geval maar we kunnen het wel stabiliseren. Ik zeg er wel bij, ik kan niks 

beloven! We kunnen in elk geval de oorzaken aanpakken en onderdrukken maar dat zal 

moeten gebeuren door levenslang medicatie in te nemen. Wat ik van u verwacht is dat 

u uw medicatie regelmatig inneemt. Uw man mag mij altijd contacteren, of hij mag 

meekomen wanneer u volgende keer terugkomt. Kijk, ik zal u wat infobrochures 



meegeven met wat praktische informatie gericht over algemene leefregels die uw 

gezondheid positief kunnen beïnvloeden. 

PTN: Levenslange medicatie, maar waarom?  

ARTS: Zoals ik al zei verwacht ik van u dat u uw medicatie regelmatig inneemt! Alle 

patiënten die een herseninfarct hebben gehad krijgen een preventieve behandeling om 

een nieuwe CVA te voorkomen. Het is de bedoeling dat u gezonder gaat leven. Ik denk 

hierbij aan afvallen, gezonde voeding, lichaamsbeweging, stoppen met roken en niet te 

veel alcohol gebruiken. Hiernaast ga ik ook medicijnen voorschrijven zoals 

bloedverdunners en medicatie om bloeddruk en cholesterolgehalte te verlagen. 

PTN: Dokter ik kan niet geloven wat ik hoor. Mijn leven is zo veranderd, ik heb schrik dat 

het ineens zal gedaan zijn met mij.   

ARTS: Nog eens, ik kan niks beloven. In uw geval zijn er al zo  veel verschillende 

symptomen -  wazig zicht, gevoelsstoornissen en zwakte aan één kant van het lichaam, 

om maar die te noemen – en zijn de slagaders die aftakken van de wervelslagaders 

achter in de hersenen aangetast – het is trouwens dat probleem dat leidt tot 

duizeligheid en vertigo en andere symptomen, zoals moeite met spreken en 

coördinatieverlies. Ik wil dus toch nog eens benadrukken,  neem het alstublieft au 

sérieux.  

Hebt u  verder nog vragen of is het voorlopig duidelijk? 

PTN: Ik denk het wel, welke medicatie gaat u mij voorschrijven? 

ARTS: Bloedverdunners, en medicatie om uw bloeddruk en cholesterolgehalte te 

verlagen. Over drie weken wil ik u dan graag terugzien. Als u aan iets twijfelt of ergens 

iets mee zit, mag u mij gerust bellen. Tot dan, en doe de groeten aan uw man, zeg dat 

hij gerust mag meekomen de volgende keer. 

PTN: Dan u dokter, tot ziens, tot over drie weken. Ik hoop dat hij dan wil meekomen; 

 

2 Implantatie pacemaker 

Arts: Dag mijnheer…..(Naam). Ik ben blij van u terug te zien. Je ziet er goed uit, beetje 

bruin, wat meer ontspannen precies. Goed, laten we beginnen. Ik zie dat we het weer 

met een tolk moeten doen. Arts richt zich tot (Mevrouw…..) de tolk: ik ga vandaag aan 

mijnheer moeten uitleggen wat een pacemaker is. Dat is nogal ingewikkeld misschien, af 

en toe, maar je mag dat gerust ook wat samenvatten hoor, als hij de hoofdzaak maar 

begrijpt, wanneer hij in het ziekenhuis moet zijn en wat hij mag en moet doen. 

Zo mijnheer (Naam) hebt u dan toch al wat meer kunnen rusten sinds de laatste keer?  

Patiënt: Ja dokter, ik doe het nu veel kalmer aan dan vroeger. Sinds ik de uitslag van de 

onderzoeken heb en weet dat ik een pacemaker moet krijgen, zorg ik er voor dat ik elke 

dag wat rust. Geen zware inspanningen meer want dat onaangenaam gevoel in de 

borststreek, dat  gevoel van beklemming dat blijft toch. En ik word er erg zenuwachtig 

en bang van als ik eraan denk, daarom verplicht ik mezelf om te rusten, te wandelen, 

mijn gedachten te verzetten. Zo een drukkend gevoel in de borst, het is echt wel 

beangstigend, hoor. 



Arts: Nu ik denk dat u dat goed aanpakt. Maar voor we over de pacemaker beginnen, 

toch nog even over die beklemming, wanneer hebt u dat gevoel van beklemming het 

meest? En waar voelt u die beklemming precies? 

Patiënt: Het valt me het meest op wanneer ik lang moet staan. Of wanneer ik de trap op 

loop wanneer ik ga slapen. Het is een drukkend gevoel achter mijn borstbeen en 

bovendien doet het soms echt pijn, soms wel een kwartier lang, voor het over gaat. Dat 

maakt me bang en ik zou niet graag daar nog lang last van hebben, ik wil eigenlijk zo 

snel mogelijk doorgaan met wat u de laatste keer voorstelde, die pacemaker. Blijft dat 

nog, of bent u van gedacht veranderd? 

Arts: Nee, ik denk het niet, ik denk dat we moeten doorgaan met een pacemaker als 

oplossing voor uw probleem. Toch nog even dit: heeft u ’s avonds nog altijd die 

opgezwollen voeten of benen? 

Patiënt: Ja, dat heb ik wel, precies alsof er water in mijn voeten en benen zit. 

Arts: En problemen met de ademhaling? 

Patiënt: Ja, wanneer ik dat beklemmend gevoel heb, dan krijg ik niet zo makkelijk lucht. 

Arts: U hebt me de vorige keer verteld dat u wel eens het bewustzijn verloor? Is dat nog 

gebeurd sinds uw laatste bezoek hier? 

Patiënt: Ja, vorige week nog. Ik zat in de zetel en ik voelde me niet goed. En achteraf zei 

mijn vrouw me dat ik even bewusteloos geweest was. Zij heeft me op de grond gelegd 

en dan ben ik weer bij bewustzijn gekomen. 

Arts: Goed, laten we dan nog eerst even uw bloeddruk nemen. 

Arts: Hmm…, 18 over 12. Dat blijft aan de hoge kant. Hebt u uw medicatie wel 

zorgvuldig ingenomen? 

Patiënt: Om eerlijk te zijn, die heb ik maar enkele dagen ingenomen want ik voelde me 

daar niet goed van. 

Arts: Nu ja, in uw geval moeten we toch overgaan tot de implantatie van een pacemaker 

want uw hartritmestoornissen kunnen we niet oplossen met geneesmiddelen, die zijn 

trouwens slechts tijdelijk effectief. In uw geval loopt er duidelijk iets fout met het ritme 

of het tempo, meer precies, uw hart klopt te langzaam, en we spreken dan van een 

bradycardie.  Ik ben ervan overtuigd dat het nodig is een pacemaker te plaatsen 

waardoor het hart weer in het normale tempo en ritme pompt. 

Patiënt: Hoe gebeurt dat, hoe moet ik mij dat voorstellen? 

Arts: De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, is vrijwel pijnloos en duurt 

normaal ongeveer 1 uur. Kijk, een pacemaker ziet er zo uit. 

  

 

Een klein ding, éh. Elke pacemaker bestaat uit twee delen: de pulsgenerator (eigenlijk 

een computertje met batterij) die stimulatieprikkels afgeeft, en één of meerdere 

elektroden die deze prikkels naar het hart geleiden. Deze elektroden voeren de signalen 

ook vanuit het hart terug naar de pacemaker. Door deze signalen te “lezen” controleert 

de pacemaker de hartwerking en reageert vervolgens op de juiste manier. 



De pacemaker staat in feite altijd standby tot het ogenblik dat het natuurlijke ritme in 

het hart lager wordt dan het ritme waarop de pacemaker is ingesteld en dat ritme, dat 

is iets wat ik zal instellen op basis van wat uw hart in uw situatie nodig heeft. 

Patiënt: Die batterijen, moeten die dan regelmatig vervangen worden, is dat telkens een 

nieuwe operatie? 

Arts: De batterij van een pacemaker heeft een levensduur van 5 à 12 jaar, afhankelijk 

van de hoeveelheid en de intensiteit waarmee hij moet stimuleren. Dus daar kan u wel 

een tijd mee verder. We doen wel een  6-maandelijkse controle, ook als u zich goed 

voelt, zodat tijdig er een goede inschatting van de resterende pacemakercapaciteit kan 

gebeuren. Met een programmeertoestel kunnen we het energieverloop van de 

pacemaker nauwkeurig inschatten. Als bij controle ontdekt wordt dat de batterij bijna 

leeg is, wordt dan een afspraak gemaakt om de pacemaker te vervangen. 

Patiënt: En de implantatie zelf dan, hoe gebeurt dat precies? 

Arts: Wel zoals bij elke operatie, want het is natuurlijk wel een ingreep, wordt de huid 

waar de insnede wordt gemaakt, geschoren en ontsmet om infecties te voorkomen. De 

pacemaker wordt bijna altijd aan de linkerzijde geplaatst,  via een korte insnede net 

onder het sleutelbeen.Via een ader worden de elektroden opgeschoven naar de 

rechtervoorkamer en/of de rechterkamer van uw hart. Dan worden de functie en de 

positie van de elektroden met een pacemaker-programmeertoestel getest en indien 

alles goed werkt en op z’n plaats zit worden de elektroden stevig vastgemaakt aan het 

onderliggende weefsel om verschuiving te voorkomen. De pacemaker zelf wordt aan de 

elektroden vastgemaakt en in de holte onder de huid geplaatst. Alles wordt dan grondig 

ontsmet, de huid wordt gehecht en een verband wordt aangelegd. Kijk, hier op deze 

prent ziet u duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

  

 

Patiënt: En, dokter,  moet ik iets speciaals doen, als voorbereiding op de operatie? 

Arts:  Het bloedonderzoek hebben we al gedaan, dat is natuurlijk belangrijk om de 

bloedstollingsgraad te weten, omdat in uw geval u een bloedverdunnend geneesmiddel, 

Marevan neemt, en de foto van het hart en de longen die hebben we ook al, dus dat is 

gebeurd. Ik ga u een folder meegeven als voorbereiding op de opname zelf, maar daarin 

staan eigenlijk de gewone dingen:  u moet nuchter zijn voor het onderzoek , dus niets 

meer eten of drinken, ga voor het onderzoek nog naar het toilet, en je zal kort voor het 

onderzoek een pilletje krijgen om u volledig te ontspannen. Niets speciaals dus, het is 

echt niet iets om u zorgen om te maken. 

Patiënt: En daarna, moet ik me dan nog zo rustig houden of ga ik zo ongeveer alles 

kunnen doen wat ik vroeger deed, voor ik al die problemen kreeg? 

Arts: Als de pacemaker correct is ingesteld en uw gezondheid evolueert goed, dan kan u 

zo ongeveer alles doen wat u voor de implantatie ook deed. De pacemaker vormt bijna 

nooit een belemmering. De elektroden kunnen misschien wel een tijdlang voelbaar 

blijven bij bepaalde bewegingen - het is verstandig om voorzichtig te zijn met extreme 



bewegingen vooral aan de linkerschouder, want daar zit de pacemaker ergens onder en 

geen te grote inspanningen te doen in het begin -, maar dat is allemaal niet zo erg. De 

meeste patiënten raken na ongeveer een half jaar helemaal gewend aan een pacemaker 

en meestal verloopt dit zonder problemen. 

Patiënt: Maar als ik terug ga werken, heb ik een auto nodig. Ik geraak onmogelijk op 

mijn werk met het openbaar vervoer. Kan ik direct rijden? 

Arts: Na de implantatie van de pacemaker of eventueel later als een 

pacemakerelektrode zou moeten vervangen worden, mag u ten vroegste na 1 maand 

met de wagen rijden, en dan moet u eerst op controle bij mij, ik moet u een bewijs 

schrijven. Indien ooit enkel de pacemaker zou moeten vervangen worden dan mag u 

onmiddellijk terug met de wagen rijden, maar ik stel voor om toch ook dan even langs 

te komen bij mij voor controle, om zeker te zijn dat alles in orde is. Neemt u collega’s 

mee naar het werk of voert u soms de kinderen naar school? 

Patiënt: Ik neem wel altijd de kinderen mee naar school, op weg naar mijn werk. 

Arts:  Daar zult u een oplossing moeten voor vinden, want indien u derden meeneemt in 

de wagen, wordt u pas rijgeschikt verklaard na 3 maanden. 

Patiënt: En sporten, mag dat? 

Arts: Rustige sporten zoals wandelen, fietsen, zwemmen, dat kan natuurlijk gerust, daar 

is er geen enkel gevaar voor contact. Ik denk niet dat u nog veel aan andere sporten 

doet als ik het goed heb, maar het is duidelijk dat contactsporten, ik denk aan judo, 

karate, …dat die een probleem opleveren, maar ik vermoed dat u daar op uw leeftijd 

niet meer mee gaat beginnen. En ook alle sporten waar u uw armen hoog moet 

strekken kunnen een probleem opleveren, vooral in het begin, en ik denk dan vooral 

aan tennis, maar in uw geval misschien eerder aan een partijtje volleyball op het strand. 

Maar even serieus nu, een klap of een trap op de plek waar de pacemaker zit, kan erg 

pijnlijk zijn, dus toch ook opletten bij een spelletje voetbal of worstelen met de 

kleinkinderen. De pacemaker kan daar wel tegen, maar de aansluiting met de 

elektroden is kwetsbaar.  

Patiënt: Nog een laatste vraag, want ik wil u niet langer ophouden. Mijn vrouw dacht 

dat het misschien een goed idee zou zijn om na de operatie even vakantie te nemen, 

een reisje te maken naar Roemenië of Turkije of zo. Kan dat, is dat gevaarlijk? 

Patiënt tot de tolk: Hebt gij een idee hoeveel zo’n pacemaker eigenlijk gaat kosten. Je 

hebt dit waarschijnlijk vroeger al gedaan en weet hoeveel me dit gaat kosten. Het gaat 

op dit ogenblik niet zo goed financieeel,en ik wil het de dokter niet vragen, en dan mijn 

vrouw die over die reis begint, weet jij hoeveel die ingreep kost? Zeg maar tegen de 

dokter dat ik het niet begreep wat hij zei.  

Arts: Nee, gevaarlijk is dat zeker niet, eens we zien dat alles goed verlopen is, is er geen 

reden om niet op vakantie te gaan. Ik vermoed dat je met vliegtuig wil gaan, zo kort na 

de ingreep? Je zal dan wel moeten leven met het feit dat uw pacemaker het 

metaaldetectoralarm in de luchthaven in werking zal kunnen stellen. Maar na de 

ingreep bezorg ik u uw pacemakeridentificatiekaart en laat die dan maar zien aan het 



beveiligingspersoneel. En vraag dan om handmatige fouillering in plaats van onderzoek 

met de sensorstaaf want die staaf mag niet boven de pacemaker worden gehouden. 

Arts: Zo, alles duidelijk? Dan zie ik u volgende week donderdag in het ziekenhuis. Houdt 

u rustig, het is echt een routine ingreep waar geen enkel risico mee gemoeid is en u zal 

zien, nadien gaat u zich veel beter en geruster voelen. De verpleegster zal u de folder 

meegeven dan kunt u alles nog eens rustig nalezen. In orde zo? Tot dan, en het beste. 

En de groeten aan uw vrouw, zeg haar dat ze zich niet ongerust hoeft te maken. 

Patiënt: Bedankt, en tot volgende week, dokter. 

 

3 Migraine  

 

Arts: Goede morgen, mevrouw. Niet te lang moeten wachten? Het is gewoonlijk wat 

drukker op maandag maar ik heb de indruk dat het vandaag nogal meevalt. Waarmee 

kan ik u helpen, waar hebt u last van? 

Patiënt: Ik heb eigenlijk al een hele tijd last van hoofdpijn. Het komt steeds vaker en 

heviger voor en momenteel heb ik zowat elke week hoofdpijn, geen vreselijke 

hoofdpijn, maar wel een die een dag of twee duurt. Het komt ook zo snel en makkelijk 

opzetten. Als ik moe ben ook, en als ik op bezoek moet bij mijn familie heb ik 

gegarandeerd de volgende dag hoofdpijn. 

Arts: Ja, een normale hoofdpijn die iedereen wel eens heeft lijkt me dat in uw geval niet 

te zijn, daarvoor komt het wel wat te veel en te dikwijls voor. 

Patiënt: Ja, en dat is nog niet alles. Naast de wekelijkse hoofdpijnen heb ik om de paar 

weken een andere soort hoofdpijn, een soort zware hoofdpijn. Het is echt vreemd, ik 

kon die precies verwachten, en vanwege de datum, die vier weken, viel me het op een 

keer ineens op en zag ik de regelmaat: vier weken? Het moet iets met mijn menstruele 

cyclus te maken hebben, denkt u niet? Die hevige hoofdîjn duurt dan zo’n drie of vier 

dagen. 

Arts: Dat kan kloppen. Heel veel vrouwen hebben last van hoofdpijn juist voor of tijdens 

de menstruatie maar de hoofdpijn die u beschrijft, en die vaak zo hevig is, ik denk dat 

we in uw geval dat we niet meer van gewone hoofdpijn maar van migraineaanvallen 

moeten spreken. Menstruele migraine begint inderdaad gewoonlijk op de eerste dag 

van de menstruatie of maximaal 2 dagen ervoor of erna en dit soort migraineaanvallen 

gaan bovendien vaak nog gepaard met misselijkheid en braken. Is dat ook in uw geval 

zo, dat braken? 

Patiënt: Ja, braken, dat doe ik ook al in andere omstandigheden, en ik had er al schrik 

voor, voor wat u ging zeggen, want aan die gewone hoofdpijn tijdens de week ben ik op 

de een of andere manier gewend geraakt, maar die migraine, en dat zal het wel zijn 

zeker,  om de paar weken, dat is om gek te worden. 

Arts: Kunt u eens beschrijven wat er dan zo gebeurt, wat je al ondervonden hebt? 

Patiënt: Het vervelende tijdens die migraineaanval is dat mijn hoofd niet meer 

functioneert. Zodra een aanval zich aankondigt, kan ik steeds slechter nadenken. Ik 



word er heel dom en sloom van, kan niet meer beslissen en vergeet alles.  

Arts: En hebt u daar al medicatie voor genomen? 

Patiënt: Op bezoek bij vrienden een keer, had ik hoofdpijn maar ik had zelf niet in de 

gaten hoe erg het was. Tot het bezoek zei dat mijn gezicht scheef ging hangen. Toen gaf 

de vriendin mij één van haar eigen pijnstillers, heel zware die alleen op voorschrift te 

krijgen zijn. De vrienden deden al het licht en de muziek uit om mij te ontzien, en ik 

probeerde nog wat met het gezelschap te praten terwijl ik wachtte op effect van de 

pillen. Dat duurde drie kwartier!  Nadien heb ik een tijd lang veel valeriaan geslikt om 

hoofdpijn te voorkomen. 

Arts: En helpt dat? 

Patiënt: Valeriaan helpt bij mij tegen stress. Bij een aanval is thuis in bed gaan liggen het 

beste, maar de situatie laat het niet altijd toe. Ik werk in een kledingzaak in het dorp, en 

ben soms de enige in de winkel. Wat doe je dan om drie uur als je een aanval krijgt? Doe 

ik de zaak dicht of niet? Een klant zei een keer tegen mij: "Mevrouw,  je ziet er doodziek 

uit, ga toch naar huis". Soms deed ik dat, dan wankelde ik al en was mijn zicht slecht. 

Naar huis lopen is dan echt een marteling. Iedereen op straat kijkt je na of je dronken 

bent. Thuis dan gewoonlijk gauw een kom gepakt voor het overgeven en dan kruip ik 

doodziek onder de dekens. 

Arts: Uw evenwichts- en gezichtsstoornissen bij een migraineaanval zijn een indicatie 

van wat we een ‘aura’ noemen. Dit treedt op bij 15-25% van de mensen met migraine. 

Een typische aura is een neurologisch symptoom dat zich kan uiten in één of meerdere  

symptomen zoals gezichtsstoornissen (bijvoorbeeld flikkeringen), tintelingen of een 

doods gevoel in de lippen, het gezicht of een hand, spierzwakte, of zelfs gestoorde 

spraak. Weet u soms of migraine ook in uw familie voorkomt? 

Patiënt:  Mijn ouders hadden alletwee veel last van hoofdpijnklachten. Ik had als kind 

altijd het gevoel dat ik zonder hoofdpijn een grote uitzondering was en daar wel heel blij 

om mocht zijn. Mijn moeder had geregeld heel zware hoofdpijnen waarbij ze zich als 

een hoopje ellende door het huis bewoog.  Mijn vader had hoofdpijnen die zo te zien 

draaglijker waren, maar hij had meer migraineachtige symptomen, zoals het zien van 

lichtflitsen. Misschien heb ik van een van hen de aanleg geërfd, ik heb geen idee of dat 

kan. 

Arts: Het is inderdaad zo dat eerstegraads familieleden van een migrainepatiënt met 

aura en volgens wat u me vertelt lijkt dat zeker bij uw vader het geval geweest te zijn,  

dat die inderdaad een verhoogd risico op het krijgen van migraine met aura hebben. 

Patiënt: Ik wil in elk geval zo niet verder leven, ik kan het ook niet meer aan, daarom 

ben ik hier, kijken of er toch nog een oplossing te vinden is. 

Arts: Wel, het is geen echte troost natuurlijk, maar misschien helpt het wel om er een 

beter zicht op te krijgen. Migraine komt voor bij ongeveer 5 en 25% vzan de vrouwen, 

en dat is ongeveer driemaal zo vaak als bij mannen voor. Zoals u zelf ondervonden hebt, 

wordt migraine gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal 

eenzijdige, bonzende hoofdpijn met misselijkheid en/of braken. Daarnaast is er vaak 



licht- en geluidsovergevoeligheid. De duur van een hoofdpijnaanval ligt tussen de 4 en 

72 uur. Als de aanvallen korter dan 4 uur of langer dan 72 uur zijn, dan sluiten migraine 

uit. Andere veel voorkomende symptomen zijn gevoelsstoornissen. Soms verspreidt een 

tintelend of dof gevoelen zich aan één lichaamszijde bv. vanuit de hand over de arm, de 

schouder en zo verder naar het aangezicht en de tong. Een tintelend gevoelen rond de 

mond is een tyisch migrainesymptoom. Een milde vorm van eenzijdige verlamming is 

ook niet uitzonderlijk. 

De hoofdpijn komt gewoonlijk opzetten na het verdwijnen van de aura of de 

gevoelsstoornisssen. In 2 op 3 gevallen treft ze slechts één zijde van het hoofd (bij 

sommige mensen is dit steeds dezelfde zijde). Ze kan variëren van een licht ongemak tot 

een intense en verlammende pijn. Ze is typisch kloppend van aard. Vaak vermindert ze 

wanneer u stil neerligt of zit en wordt ze intenser bij lichamelijke activiteiten of 

bewegingen van het hoofd. Ze kan van enkele uren tot dagen aanhouden. Na de aanval 

voelen de meeste mensen zich slap, moe en prikkelbaar en kunnen ze zich slecht 

concentreren. Dit gevoel kan eveneens enkele uren tot dagen aanhouden. 

Patiënt: Maar, die aura waar u het over hebt, wat is dat precies? 

Arts: Migraine is in feite een neurovasculaire hoofdpijn. Het is een aandoening waarbij 

neurale prikkeling verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft. Dit geeft aanleiding 

tot het ontstaan van pijn en verdere stimulatie van het centrale zenuwstelsel. 

Onderzoek met scannen heeft aangetoond dat de hersenstam geactiveerd wordt tijdens 

een migraineaanval.  Maar een overtuigende verklaring voor hoe precies de pijn tot 

stand komt, is er eigenlijk niet want hersenweefsel zelf geeft vrijwel geen pijnsensaties.  

Patiënt: Ik heb ook al een tijd het gevoel dat die stress die ik heb en die volgens mij ook 

een oorzaak kan zijn van mijn hoofdpijnen, dat de oorzaak misschien ook kan liggen in 

de ruzie die ik steeds had met mijn familie omdat ze mijn nieuwe man niet wilden 

accepteren. 

Richt zich tot de tolk: Mr/Mevr de tolk, het is jammer dat u nu zo ver zit, maar kent u 

misschien een centrum waar ik eens naar toe kan gaan, waar ik mijn probleem met mijn 

man eens kan uitleggen in onze taal en ze me misschien kunnen helpen, want ik houd 

het niet lang meer uit. Je moet dit niet aan de dokter zeggen, maar als u een adres 

weet, kan je me dat dan bezorgen, misschien op het einde? 

Arts: In uw geval is de oorzaak zeker duidelijk verbonden, ten eerste met de 

menstruatiecyclus, uw aanvallen zijn immers zeer regelmatig, maar ten tweede, van de 

volgende factoren bestaan ook zeer sterke aanwijzingen dat ze een migraineaanval 

kunnen uitlokken: stress, coffeine, visuele prikkels (zoals lichtflitsen) en 

weersveranderingen, en op basis van wat ik hoor is tress in uw geval een duidelijke 

oorzaak.  Er zijn nog een heel aantal factoren die een aanval kunnen uitlokken, maar ik 

geloof daar niet zo erg in, ik denk aan: vasten, glutaminezuur (dat zit onder andere in 

Chinees eten en in veel kant-en-klaar maaltijden), wijn (sulfiet in wijn vooral), en van 

roken of chocola is al helemaal niet bewezen dat ze een migraineaanval kunnen 

uitlokken. 



Patiënt: En wat moet ik dan doen om van die migraine van af te geraken? 

Arts: Migraine kan op twee manieren worden behandeld. Ten eerste kan de aanval zelf 

worden behandeld en ten tweede kan worden geprobeerd om volgende aanvallen te 

voorkomen. Mensen die vaak migraineaanvallen krijgen en bij wie de behandeling van 

de aparte aanvallen niet goed werkt, kunnen dagelijks geneesmiddelen innemen. In dat 

geval is mijn uitgangspunt altijd het stapsgewijs voorschrijven van medicatie, waarbij 

begonnen wordt met medicatie waarvan de werking bewezen is, die weinig 

bijwerkingen geeft en relatief goedkoop is. Bij onvoldoende effect kunnen we dan 

overgaan op specifiekere middelen die vaak meer bijwerkingen geven  - zoals maag- en 

darmklachten – en ook duurder zijn. Stap 3, indien we toch nog onvoldoende effect 

zouden bereiken, dan wordt een triptaan voorgeschreven maar die zijn pas – onder 

meer omwille van de kostprijs - aangewezen bij onvoldoende effect van de gewone 

pijnstillers. Sumatriptan, daar hebt u waarschijnlijk al van gehoord, is het best 

bestudeerde triptaan en blijkt even werkzaam als de andere producten, maar hier zijn 

er vaak wel belangrijke onaangename bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, 

moeheid, duizeligheid en een drukkend gevoel op de borst. 

 

Patiënt: Maar is er dan geen andere manier. Is er echt niets anders dan de rest van mijn 

leven medicatie innemen? U sprak van een tweede mogelijkheid, om eventueel 

aanvallen te leren voorkomen? 

Arts: U hebt gelijk, in uw geval, naast de menstruatiefactor, is er het probleem van de 

stress en het  slaapgebrek. Behandeling van migraine is ook mogelijk met bepaalde 

ontspanningstechnieken, met relaxatietherapie. Deze therapie om beter met stress om 

te leren gaan heeft ongeveer evenveel effect op de frequentie van migraineaanvallen 

als medicatie en relaxatietherapie bleek goedkoper en sneller. Het is dus zeker iets om 

uit te proberen in uw geval. Als we nu eens een korte stresstest zouden afnemen, dan 

weten we misschien iets meer. Wat denkt U? 

Patiënt: Voor mij o.k., als het zou helpen om niet mijn hele leven medicatie te moeten 

nemen, voor mij goed. 

Arts: Wel, ik zal de verpleegster vragen om de test nu direct af te nemen. Het zijn maar 

6 vragen met telkens drie antwoordmogelijkheden. Ik zal de verpleegster roepen, dan 

kunt u de test met de tolk hier verder in mijn bureau doen, ik ga ondertussen hiernaast 

naar de volgende patiënt en kom dan straks weer bij U om de resultaten te bekijken en 

af te spreken hoe we met de behandeling gaan beginnen. Akkoord? Tot straks. 

 



 


