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L. Preijde 

Hoe communiceren Nederlandse verpleegkundigen met 

patiënten die slecht Nederlands spreken? 
 

Samenvatting  
 

Doel: Goede communicatie in de verpleegkunde is essentieel voor de 

patiënttevredenheid en voor goede zorgresultaten. Deze staan onder druk bij 

allochtone patiënten die slecht Nederlands spreken. 

De vraag is welke communicatieve interventies Nederlandse verpleegkundigen 

gebruiken bij deze groep en wat de motieven voor die interventies zijn. 

Methode: Het kwalitatief etnografisch onderzoek met participerende observaties en 

groepsinterviews vond plaats op een afdeling in een algemeen ziekenhuis. 

Resultaten: De communicatieproblemen worden door de verpleegkundigen als zwaar 

ervaren. De interventies bestaan vooral uit het inschakelen van de familie; tolken 

worden niet gebruikt.  

De motieven voor deze interventies zijn gebaseerd op stereotypische verklaringen 

voor het gedrag van deze patiënten. Er is weinig reflectie op de eigen motieven. 

Men legt zich neer bij de problemen. 

Discussie: Het inschakelen van familie en het ondergebruik van tolken zijn 

internationaal veelvuldig beschreven. Door stereotypische verklaringen wordt afbreuk 

gedaan aan een patiëntgerichte benadering. Mogelijk is het contact minder zwaar bij 

meer interculturele communicatieve vaardigheden.  

Conclusie: In de communicatie met slecht Nederlands sprekende allochtone 

patiënten maken de onderzochte verpleegkundigen vooral gebruik van familie,  niet 

van tolken. Motieven worden vooral ingegeven door stereotypische verklaringen van 

patiëntengedrag. Er is nauwelijks reflectie op het eigen handelen.  

 
Trefwoorden: interculturele communicatie, allochtonen, migranten, tolken 
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Inleiding 

 

Aanleiding  

Goede communicatie binnen de gezondheidszorg leidt tot betere gezondheidsresultaten 

(1,2,3), tot sterker vertrouwen in de gezondheidzorg en tot grotere patiënttevredenheid (4,5). 

Het verkleint het aantal medische fouten en vergroot de toegang tot en het gebruik van 

medische voorzieningen waaronder die voor preventieve zorg (4,6). Zonder effectieve 

communicatie is het onmogelijk een behandeling van goede kwaliteit te leveren (7) of de 

patiënt zijn eigen keuzes te laten maken en zijn eigen regie te laten voeren (8). 

     Dit geldt voor alle disciplines in de zorg. Specifiek voor de verpleegkundige discipline zijn 

er interventies, waarbij goede communicatie vereist is, beschreven in de beroepscodes 

(9/10) en het verpleegkundig beroepsprofiel (11). Naast het tot stand brengen van een goede 

zorgrelatie, is de verpleegkundige samen met de patiënt verantwoordelijk voor het plannen, 

coördineren, bewaken, uitvoeren, evalueren en bijstellen van de afgesproken zorg. De 

verpleegkundige houdt rekening met de waarden en normen, de culturele en 

levensbeschouwelijke opvattingen van de patiënt en vraagt na of de patiënt de informatie 

heeft begrepen.  

     In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO is bepaald dat de 

zorgverlener verantwoordelijk is voor een effectieve communicatie (12), ook bij anderstalige 

patiënten (13). Zorgverleners blijken bij allochtone patiënten echter vaak tekort te schieten in 

hun communicatieve vaardigheden (13). Er ontstaan problemen als de patiënt de taal niet 

beheerst (2). 

      In Nederland bevinden zich, vooral onder de eerste generatie Marokkanen en Turken,  

veel mensen die niet of slecht Nederlands spreken (14). Er waren in 2008 3,2 migranten in 

Nederland waarvan 1,7 miljoen van niet-westerse afkomst (15).  

       Talloze internationale onderzoeken tonen aan dat migranten of mensen met een 

gebrekkige beheersing van de dominante taal op alle gezondheidsindicatoren slechter 

scoren (4,16,17,18,19). In Nederland is dat ook het geval (20). Daarnaast voelen 

Nederlandse migranten zich vaak onbegrepen en niet serieus genomen door hun 

zorgverleners (3,13). 

     In alle westerse landen zijn tolken beschikbaar. Hoewel deze aantoonbaar een gunstig 

effect hebben op de zorgresultaten (21,22,23) worden zij weinig ingezet, zo blijkt uit vele 

internationale onderzoeken (21,24); dat is ook in Nederland het geval (13). 

       Uitgaande van het gegeven dat betere communicatie leidt tot betere zorgresultaten en 

tot een grotere patiënttevredenheid, is het zinvol te onderzoeken hoe de communicatie 

tussen verpleegkundigen en allochtone patiënten die slecht Nederlands spreken, verloopt. 
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Probleemstelling en vraagstelling 

Er is weliswaar onderzoek gedaan naar interculturele communicatie, maar dan vooral onder 

artsen, in de Verenigde Staten en vooral naar attitudes en opinies (18,20,21). Echter, er zijn 

geen onderzoeksgegevens bekend over het concrete gedrag “aan het bed” van Nederlandse 

verpleegkundigen die communiceren met patiënten die slecht Nederlands spreken en over 

de motieven van dat gedrag. 

     De vraagstelling van dit onderzoek is dan ook: Welke communicatieve interventies 

gebruiken Nederlandse verpleegkundigen in contact met allochtone patiënten die slecht 

Nederlands spreken en wat zijn hun motieven daarbij?  

     Het doel is het in kaart brengen van deze interventies en motieven. Met vervolgonderzoek 

kan een bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de communicatie met deze 

patiënten en daarmee aan de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid.  

     

Methode 

 

Definities 

Hier wordt de definitie van “allochtoon” van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS 

gevolgd (25): iemand die zelf, of van wie tenminste één ouder, in het buitenland geboren is. 

Voor niet-westerse allochtonen omvat dit de landen Turkije, alle landen in Afrika, Latijns-

Amerika en Azië, uitgezonderd Japan en Indonesië. In dit onderzoek wordt de term 

“buitenlander” in dezelfde betekenis gebruikt.  

     Taalbeheersing omvat de vier elementen schrijven, lezen, spreken en luisteren, maar 

voor de communicatie met de zorgverlener is vooral het spreken en luisteren  

van belang (24). 

     Wanneer de taalbeheersing als slecht beoordeeld wordt is in dit onderzoek niet 

genormeerd. In de eerste plaats omdat er verschillende methodes zijn om taalniveaus in 

kaart te brengen die geen van alle optimaal zijn. Ten tweede omdat niet alleen het taalniveau 

maar ook inzet en creativiteit van belang zijn om effectief te communiceren.  

     Communicatie omvat volgens Watzlawick (26) alle gedrag en bestaat uit verbale en non-

verbale componenten. Hij onderscheidt een inhouds- en betrekkingsniveau.    

 

Design 

Schouten (3) en Hudelson (27) adviseren om meer kwalitatief onderzoek te doen naar 

interculturele communicatie; veel onderzoek is tot dusver kwantitatief van aard. Gezien de 

vraagstelling van dit onderzoek viel de keuze op kwalitatief onderzoek. Bij kwalitatief 

onderzoek komen de gegevens uit de eerste hand, het communicatieve gedrag kan breed in 
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kaart gebracht worden, de motieven kunnen direct gekoppeld worden aan de observaties, en 

de invloed van de teamcultuur kan zichtbaar worden. Kwalitatief onderzoek heeft namelijk tot 

doel gedragingen, ervaringen en beweegredenen, gedachten en belevingen van de 

betrokkenen te beschrijven en meer inzicht te krijgen in achterliggende oorzaken (28).  

     Etnografische uitgangspunten zijn gebruikt omdat deze op drie manieren aansluiten bij de 

vraagstelling van dit onderzoek. Allereerst hecht de etnografie groot belang aan 

groepsgewoonten en normen, aan routines en “geleerd gedrag” en aan de processen die 

hieraan ten grondslag liggen (29). Ten tweede heeft etnografisch onderzoek binnen de zorg 

als doel inzicht te krijgen om zo de patiëntenzorg te kunnen verbeteren (29) hetgeen tevens 

een doelstelling van dit onderzoek is. Op de derde plaats zijn participerende observaties en 

interviews zeer geschikte methodes om uit de eerste hand gegevens te verzamelen over 

respectievelijk de interventies van verpleegkundigen en de motieven daarbij. Deze twee 

methodes zijn kernmethodes binnen het etnografisch onderzoek. 

 

Setting  

Omdat een kleine sociale setting ideaal is voor etnografisch onderzoek in de 

gezondheidszorg (29), vond het onderzoek plaats op slechts één verpleegafdeling. Deze 

afdeling werd gekozen op drie gronden. 

     Ten eerste: Omdat er ruime aantallen allochtonen wonen (14) vond het onderzoek plaats 

in één van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.  

     Ten tweede: Om de uitkomsten bruikbaar te maken voor andere Nederlandse 

verpleegkundigen, vond het onderzoek plaats in een niet-academisch algemeen ziekenhuis 

omdat in Nederland veruit de meeste verpleegkundigen werkzaam zijn in deze ziekenhuizen. 

(15). Het onderzoek werd gedaan op een niet-specialistische afdeling, te weten een afdeling 

voor Interne Ziektes. 

      Ten derde: Om geen vertekend beeld te krijgen, viel de keuze op een afdeling die geen 

bovengemiddeld gebruik gemaakt van tolken, zonder veel allochtone verpleegkundigen en 

zonder ondersteunend personeel van Turkse of Marokkaanse afkomst dat veel vertaalt.  

     De geselecteerde onderzoeksafdeling had 20 bedden. Gedurende de observaties 

varieerde het aantal patiënten van niet-westerse allochtone afkomst, vooral Marokkanen en 

Turken, van 2 tot 5. 

     Toestemming van de medisch-ethische commissie was niet noodzakelijk omdat de 

behandeling niet werd beïnvloed (30).  Om bias te voorkomen werden, in overleg met het 

afdelingsmanagement, de patiënten niet geïnformeerd over het onderzoek; de onderzoeker 

stelde zich voor als verpleegkundige.   
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Respondenten  

Het verpleegkundig team van de selecteerde afdeling bestond naast twee meewerkende 

teamleiders uit 19 verpleegkundigen, die gemiddeld 13 jaar gediplomeerd waren, en 10 

stagiaires/leerlingen. Eén verpleegkundige was van Surinaamse afkomst, de anderen waren 

autochtoon. Allen werden mondeling en schriftelijk geïnformeerd en stemden in met het 

onderzoek. Niemand trok zich terug lopende het onderzoek.   

    Tijdens de participerende observatie werkte de onderzoeker mee als verpleegkundige, 

veelal samen met een verpleegkundige die de zorg verleende aan een allochtone patiënt. De 

geobserveerde respondenten wisselden binnen en tussen de diensten. Met circa de helft van 

het verpleegkundig team werd daadwerkelijk samengewerkt en gesproken.   

     De zes deelnemers aan de groepsinterviews, drie voor elk van de twee interviews, 

werden door een teamleider geselecteerd op roostertechnische gronden.  

 
Dataverzameling  

De observaties vonden plaats in maart en april 2010, tijdens totaal 8 diensten binnen 11 

dagen waarbij meerdere korte interviews plaatsvonden met individuele verpleegkundigen. De 

gegevens werden direct vastgelegd op een laptop of met een voice-recorder. Saturatie werd 

bereikt na 7 dagen; de observatieperiode werd een halve dag ingekort.  

     Tijdens de observatieperiode werd een nieuwe bron van informatie toegevoegd: de 

verpleegkundige opname- en dagrapportages over de aanwezige allochtone patiënten. 

     Binnen twee weken werden vervolgens twee interviews van een uur opgenomen, ieder 

met drie verschillende verpleegkundigen. Daarbij werden de aanwijzingen voor diepte-

interviews gevolgd van Boyce en Neale (31) met een checklist, waarbij de beginvraag was: 

“Kunnen jullie vertellen hoe het hier gaat, de communicatie met jullie buitenlandse 

patiënten?”  

 

Data-analyse 

De analyse vond plaats middels de volgende, uit de etnografie bekende stappen (29). Na de 

transcriptie werden alle data georganiseerd en geordend. Het analyseren en categoriseren 

gebeurde door de onderzoeker en tegelijkertijd door een tweede onderzoeker, een sociaal 

wetenschapper met ervaring in etnografisch onderzoek. De beide analyses werden in twee 

rondes besproken. 

     

Kwaliteitsaspecten 

Om de validiteit en betrouwbaarheid te bevorderen (29,32) werd naast de 

methodetriangulatie (interviews, observaties, rapportages) de onderzoekertriangulatie 

toegepast; de analyse werd door twee onderzoekers verricht. Tevens vond er een member-
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check plaats van de beschrijving van de resultaten door twee verpleegkundigen van de 

afdeling.  

       Een maand voor de observaties werkte de onderzoeker twee diensten in een ander 

ziekenhuis om de kwaliteit van de geluidsopnames en de attitude van de onderzoeker bij de 

observaties en de interviews te testen.  

       De validiteit werd verder bevorderd door een gedetailleerde beschrijving van alle 

onderzoeksstappen, de zogenaamde audit-trail en door regelmatig te reflecteren met 

medestudenten en begeleiders. Aan het eind van de groepsinterviews gaven de zes 

verpleegkundigen aan dat hun gedrag niet beïnvloed was door de observaties. 

 

Resultaten 

 

Inleiding: De communicatieproblemen worden herkend.   

Alle respondenten beamen dat er problemen zijn in de communicatie. Men gebruikt daarbij 

termen als: lastig, jammer, frustrerend, machteloos of moeilijk. De verpleegkundigen voelen 

zich geregeld klem zitten tussen de professionele normen en de onmogelijkheid om goed te 

communiceren, bijvoorbeeld als de patiënt niet aan kan geven waar ze pijn heeft en geen 

medicatie wil innemen “en als ze het al nemen kan je niet vragen in hoeverre het werkt, dus 

dan loop je vast”. Ook snappen patiënten de instructies en leefregels vaak niet. 

     Een aantal verpleegkundigen lijkt geraakt: “…terwijl het een hele lieve vrouw is en dat je 

toch…Omdat ik het toch een beetje persoonlijk...weet je. Dan doe ik even aaien of...weet 

je…dan …ach…Want anders heb je dat contact met de patiënt niet.”  Op de vraag of het 

leuk is met slecht Nederlands sprekende patiënten te werken antwoorden bijna alle 

verpleegkundigen negatief: “Nee, ik vind het niet leuk”.  

     De verpleegkundigen noemen een aantal frustraties. Allereerst kost de taalbarrière tijd: 

“Als ik het niet kan uitleggen denk ik: Gatsie, ik wil gewoon mijn werk doen dat niet te veel 

vertraging oploopt om dit soort futiliteiten”. Op de tweede plaats levert het bij de meeste 

verpleegkundigen felle reacties op dat oudere buitenlandse patiënten de taal nog niet 

beheersen: “Ja hallo, je bent hier al dertig jaar en dan ga ik mijn halve dag besteden om te 

vertellen dat jij je urine op moet vangen?”  

 

Interventies om de taalbarrière te overbruggen 

Om te beginnen signaleren de verpleegkundigen het als de patiënt niet goed Nederlands 

spreekt. Dat weet men uit de schriftelijke of mondeling rapportage of men merkt het aan de 

non-verbale reacties: “Dan zit die je glazig aan te kijken, dan weet je wel hoe laat het is.” Of 

de patiënt antwoordt niet goed of voert een opdracht fout uit. 
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     Soms wordt het taalniveau ingeschat: “ ‘Pijn’ snapt ze, ‘poep’ snapt ze, maar niet 

‘wanneer is de dokter voor het laatst geweest?’ ’” Het taalniveau wordt uitgedrukt in termen 

als goed, redelijk of slecht. In het standaard anamneseformulier kan aangegeven worden of 

de patiënt slecht of matig Nederlands spreekt, maar dit is bij geen van de patiënten ingevuld. 

     Na de constatering dat de patiënt niet goed Nederlands spreekt proberen alle 

verpleegkundigen eerst zelf te communiceren. Men heeft niet paraat wat goed werkt, maar 

bij navraag noemt men dat de verbale communicatie wordt aangepast aan het taalniveau 

van de patiënt door langzamer te praten, door het gebruik van makkelijke woorden en korte, 

eenvoudige zinnen, door te herhalen, door één vraag tegelijk te stellen en door een 

duidelijke articulatie. Op het non-verbale vlak gebruikt men handen en voeten en houdt men 

oogcontact om te kijken of de patiënt het verstaat. Tenslotte, zo tipte men, kan je vragen of 

de patiënt het snapt of je kunt hem vragen het na te vertellen. Slechts een beperkt aantal van 

deze aanpassingen zijn daadwerkelijk geobserveerd.  

     Als het op deze manieren niet lukt gaat men over tot een volgende stap: bij eenvoudige 

vragen vertaalt soms de Marokkaanse schoonmaakster. Dan maakt men een zeer veel 

voorkomende stap: de familie wordt ingeschakeld. 

     Het inschakelen van familie heeft nadelen, zo erkent een paar verpleegkundigen. Zo 

bestaat er twijfel over de juistheid van de vertaling. Ook is het dan lastig om persoonlijke 

zaken te bespreken:  “Dan moet je aan de dochter vragen: Heeft u ontlasting gehad? Dat 

vind ik zó onpersoonlijk”. Het derde nadeel is dat het familielid soms geen vertaler is, maar 

een beslisser wordt. De verpleegkundige doet zaken met het familielid, waardoor de patiënt 

de mogelijkheid verliest om zelf beslissingen te nemen en in een inactieve rol wordt geduwd.  

Geobserveerd werd de volgende situatie: Een terminale maar heldere Marokkaanse vrouw 

moet volgens haar dochter koste wat kost behandeld worden. De verpleegkundige vraagt 

aan de dochter: “Zullen we de sondevoeding geven, wat wil ze?”  Dochter: “Ja, doe het 

maar”. Tien minuten later braakt de patiënte alles weer uit. Als later op kantoor gevraagd 

wordt: “Wat wil moeder dan?” antwoordt de verpleegkundige: ”Dat weten we niet”.  

     Als het niet lukt zonder of met hulp van de familie, worden er geen vervolgstappen meer  

genomen: “Maar uitleggen waar dat prikje dan voor is, daar ga ik niet aan beginnen”. Een 

collega zegt: “Dan houdt het op. Het went. Je doet wat je kunt doen. Klaar”. Een 

verpleegkundige schrijft in de rapportage: “i.v.m. taalbarrière is er geen volledige anamnese 

mogelijk”. Als er tijd is voor een babbeltje gaan de verpleegkundigen weinig naar de 

buitenlandse patiënt. Zij geven daarbij als verklaring dat buitenlandse patiënten niet zo’n 

behoefte hebben aan contact. Twee verpleegkundigen twijfelen daaraan: “Maar dat weet ik 

niet, dat kan ik niet inschatten”. 

     De stap om professionele tolken in te zetten wordt zelden gezet. Slechts incidenteel wordt 

er hulp gevraagd van een telefonische tolk, zo zegt men. Tijdens het observatiedeel van het 
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onderzoek is dit overigens niet waargenomen. Of de telefoons een luidsprekende functie 

hebben kunnen de verpleegkundigen niet zeggen.  

 

Motieven voor de interventies 

Nadat men eerst geprobeerd heeft zelf te communiceren schakelt men familie in. Daar 

worden geen motieven voor gegeven; het lijkt in dit team een vanzelfsprekendheid. In 

tegenstelling tot het werken met tolken, zegt men, heeft vertalende familie een voordeel: 

“Met de familie heb je gelijk de familie er bij betrokken, wat je ook graag wil”. 

     De motieven voor een tolk zijn bij een aantal verpleegkundigen bekend. Een tolk kan de 

voorkeur hebben “juist om die verwarring en vertroebeling met de familie te voorkomen”, bij 

gesprekken over een uitslag of leefregels, bij slecht-nieuws-gesprekken, bij een “niet-pluis-

gevoel” of om de gedachte van een patiënt te verwoorden. Er worden ook nadelen genoemd: 

het is omslachtig, kost tijd en: “tolken zijn onpersoonlijk. Wij zijn beter in hand-en-voeten 

werk”. 

     De motieven voor de interventies om de taalbarrière te slechten starten bij de verklaring 

van de oorzaak van die taalbarrière. In algemene zin worden de motieven voor gedrag 

rondom de taalproblemen niet in een hiaat in de eigen vaardigheden gezocht maar veelal bij 

de patiënten gelegd. Een aantal respondenten zegt dat het beroep vereist dat je goede zorg 

verleent, inclusief het begrijpen van de patiënt, maar “het is ook wel een beetje dubbel. Die 

patiënt, hij is ziek, hij wil hulp. Ja, hij kan op zijn minst z’n best doen”.  

     Er worden vaak stereotypen gebruikt: “Zij willen geen contact” en “die mensen zijn vaak 

zo gauw op hun teentjes getrapt” of “zij leven in zo´n cultuur”. Er wordt veel in “wij en zij” 

gesproken of over “dat soort types”.  

     Als er communicatieproblemen ontstaan door verschillen in ziektegedrag kijken de 

verpleegkundigen ook hier nauwelijks naar hun eigen rol, aannames of mening maar wordt 

de oorzaak bij de patiënt gelegd, bijvoorbeeld bij het uiten van pijn of bij het activeren: “Hier 

moet ik van jou opstaan en douchen. Dan krijg je discussie. Daar kom je vaak niet uit”. De 

familie van Turkse en Marokkaanse patiënten wil bij een slechte prognose niet dat de 

waarheid aan vader of moeder verteld wordt, volgens de verpleegkundigen. “Dat is 

standaard. Dan gaan ze liever liegen”. Een gevolg van een stereotypische kijk is het feit dat 

de afdelingsarts alle terminale Marokkanen automatisch een “Wel-Reanimeren”-code geeft. 

     Naast verschillen in ziektegedrag zijn er verschillen in manieren van communiceren. Alle 

verpleegkundigen noemen dat patiënten vaak “jajaja” zeggen: “Hij doet alsof hij het weet”. 

Een verpleegkundige noemt ook het verschil in directheid: “Dan denkt iemand dat ik boos 

ben maar dat ben ik helemaal niet”.  

     Als er gevraagd wordt naar mogelijke verbeteringen dan geeft men aan dat er op 

afdelingsniveau weinig wordt gesproken over het verbeteren van de interculturele 
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communicatie: “We hebben het er absoluut over, het speelt heel erg, maar meer over de 

frustraties en niet zozeer hoe we hier productief mee om kunnen gaan. Daar zouden we ook 

wel wat meer mee kunnen”. Een andere verpleegkundige vult aan: “Het gebruik van tolken 

zou bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden”. 

 
Discussie 

 
Inleiding: De communicatieproblemen worden herkend 

Veel internationale onderzoekers (2,24,33,34) melden dat interculturele 

communicatieproblemen veel stress opleveren bij zorgverleners en dat zij het, net als de 

verpleegkundigen in het onderzoek, lastig en niet leuk vinden om met deze groep te werken. 

Uit een Nederlands onderzoek (35) komt naar voren dat het niet kunnen leveren van 

kwalitatief goede zorg de op één na belangrijkste reden is voor verpleegkundigen om ander 

werk te zoeken. Mogelijk leidt een toename van vaardigheden om de taalbarrière te 

overbruggen tot meer werkplezier, en andersom. 

 

Interventies om de taalbarrière te overbruggen en de motieven daarvoor   

Het inschatten van het taalniveau van de allochtone patiënt bij opname gebeurt niet of niet 

systematisch. Er is een grote kans dat men elkaar vanaf het begin niet begrijpt. 

     De door een aantal verpleegkundigen geadviseerde verbale en non-verbale interventies 

zijn bekend uit de literatuur (5,33), maar men heeft ze niet paraat. Niet alle verpleegkundigen 

zetten deze interventies steeds in. 

     Het inschakelen van allochtoon personeel om te vertalen gebeurt op de 

onderzoeksafdeling mondjesmaat en alleen voor eenvoudige onderwerpen. Internationale 

onderzoekers noemen een aantal risico’s (27,33): De kwaliteit van de vertaling is niet 

gegarandeerd, er zullen om privacyredenen duidelijke afspraken moeten zijn wat vertaald 

mag worden en het kan veel tijd kosten voor de allochtone medewerker.   

     De sterke voorkeur die de verpleegkundigen in het onderzoek tonen voor het inschakelen 

van familie om te vertalen is ook in de internationale literatuur beschreven. Daarbij worden  

kritische kanttekeningen gezet (24,27): De kwaliteit van de vertaling kan ook hier matig zijn, 

het familielid kan ongewenste informatie bewust kleuren of achterhouden, privacy is lastig, 

en het familielid kan in een ongewenste rol geplaatst worden, zeker als hij of zij jong is.          

     In dit onderzoek is een aantal maal geobserveerd dat patiënten met een vertalend 

familielid in een passieve rol gedrongen worden. Verpleegkundigen duiden deze passiviteit 

als een cultureel verschijnsel, terwijl de keuzes van verpleegkundigen die passiviteit zelf in 

de hand werken.  
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     Dat het inschakelen van een professionele tolk voordelen heeft is bij enkele 

verpleegkundigen bekend, maar in de praktijk maakt men toch geen gebruik van tolken. Over 

dit ondergebruik van tolken is internationaal veel gepubliceerd (21,24). Twee door de 

respondenten genoemde redenen tegen tolkengebruik zijn nog niet beschreven in de 

literatuur, te weten het vermeende onpersoonlijke karakter en de voorkeur de familie te 

betrekken bij de behandeling. Dit laatste is echter ook goed mogelijk als een tolk 

ingeschakeld wordt. 

     Uiteindelijk wordt het probleem van de onvoldoende communicatie geaccepteerd en 

leggen de verpleegkundigen zich er bij neer. In een Amerikaanse studie nemen artsen 

eenzelfde houding aan (36). Een nieuw element in het onderzoek is dat het probleem ook op 

teamniveau geaccepteerd wordt; er wordt niet meer naar oplossingen gezocht. Opmerkelijk 

is dat men geen mogelijkheden meer ziet om de kwaliteit van de communicatie te verhogen 

terwijl die er wel zijn. 

          

Stereotypen als motief voor de interventies  

Men lijkt weinig aandacht te hebben voor manieren om cultuurverschillen op de werkvloer te 

nuanceren of te overbruggen. Er vindt nauwelijks reflectie plaats op de eigen motieven en op 

de vraag of men voldoende communicatieve vaardigheden heeft.  

     De verpleegkundigen praten veel in wij/zij, vaak met een krachtige ondertoon. Men heeft 

een stereotiep beeld van de Turkse en Marokkaanse patiënt: Hij heeft geen behoefte aan 

informeel contact, hij mag geen slecht nieuws horen. Hij is snel op zijn teentjes getrapt. Als 

hij sociaal wenselijk “ja” zegt, veinst hij alsof hij het weet.  

     Deze observaties worden niet beschreven in internationaal zorgonderzoek. Mogelijk leidt 

het huidige politiek-maatschappelijk klimaat in Nederland tot minder genuanceerde 

uitspraken over buitenlanders, ook bij verpleegkundigen. 

     Barcleay (5) meent dat hulpverleners zich bewust moeten zijn van hun vooroordelen. 

Surbone (37) betoogt dat hulpverleners kennis moeten hebben van stereotyperingen en 

racisme om deze te kunnen vermijden. 

     Door de stereotypische beelden laten de verpleegkundige weinig ruimte aan een 

individuele, patiëntgerichte benadering waarbij de patiënt meedenkt over de behandeling en 

verpleging en daarvoor zijn toestemming verleent. Als er om stereotypische motieven niet 

wordt overlegd met Marokkaanse patiënten over een wel- of niet-reanimerenbeleid wordt de 

WGBO geschonden.  

 

Om verbeteringen aan te brengen geven de respondenten aan meer ondersteuning vanuit 

de afdeling te willen. Schouten (3) en Hudelson (27) tonen aan dat de inbreng van de 

afdeling inderdaad cruciaal is om de interculturele communicatie te verbeteren.  
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     Internationale onderzoekers adviseren scholing om beter te communiceren met 

buitenlandse patiënten (1,4,7), maar opvallend is dat de respondenten scholing en training 

zelf niet noemen als middel om de communicatie te verbeteren. Waarschijnlijk komt dat 

doordat de verpleegkundige de oorzaken van de taalkloof én de verantwoordelijkheid die te 

overbruggen bij de patiënt leggen en niet bij henzelf.  

 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Resultaten van kwalitatief onderzoek zijn niet 

van toepassing op andere respondenten, maar aangezien het onderzoek plaatsvond in een 

niet-specialistische setting kunnen andere verpleegkundigen, afdelingen of zorginstellingen 

in Nederland de uitkomsten gebruiken als vergelijkingsmateriaal. 

       Uniek aan dit onderzoek is dat door de combinatie van participerende observaties en 

groepsinterviews verpleegkundig gedrag uit de eerste hand geobserveerd wordt. Hierdoor 

worden diepere motieven blootgelegd die tot dusver niet door kwantitatief zorgonderzoek 

gesignaleerd zijn.  

 

Conclusie  
 

     Dit onderzoek toont aan dat ook voor de Nederlandse verpleegkundige zorg de 

taalbarrière negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de zorg. Er wordt niet 

voldaan aan de WGBO-eis dat de patiënt geïnformeerd moet worden en toestemming moet 

geven voor zijn verpleging en behandeling. De taalkloof heeft ook gevolgen voor de 

verpleegkundigen, het werken met deze patiënten vindt men niet leuk. 

     De eerste onderzoeksvraag was welke interventies Nederlandse verpleegkundigen 

gebruiken. In de communicatie met slecht Nederlandse sprekende patiënten schatten zij het 

taalniveau van de patiënt niet systematisch in. Zij passen hun taalgebruik maar deels aan. 

Familie wordt in alle gevallen ingeschakeld om te vertalen. Als het familielid vertaler is, komt 

de patiënt vaak in een inactieve rol. Men maakt geen gebruik van tolken, een uit 

internationaal onderzoek bekend fenomeen.  

     De verpleegkundigen weten niet wat ze verder nog moeten doen; men legt zich neer te  

bij de taalbarrière. Ook op afdelingsniveau is het geen besproken onderwerp. 

     De tweede onderzoeksvraag was wat de motieven zijn voor deze interventies. Er blijkt 

weinig reflectie bij de verpleegkundigen te zijn op de eigen motieven en het eigen 

functioneren.  Men legt de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie grotendeels 

bij de patiënt. Men geeft vaak scherpe stereotypische verklaringen voor het afwijkende 

communicatieve- en ziektegedrag van de buitenlandse patiënt en gaat daarmee voorbij aan 

de individualiteit van de patiënt. De verpleegkundigen verwijten oudere buitenlandse 

patiënten dat zij geen Nederlands spreken. 
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Aanbevelingen 

 

Het verbeteren van de zorg aan slecht Nederlands sprekende patiënten zal een 

afdelingsdoel moet zijn moet opgenomen worden in lopende  kwaliteitstrajecten. Het 

verpleegkundig team zal de bereidheid moeten uitspreken hieraan mee te werken.  

       Scholing kan een positief effect hebben op het overbruggen van culturele verschillen op 

het gebied van ziekte/gezondheid en van communicatie. Het werken met tolken, en het 

inschatten wanneer hen te vragen, moeten basisvaardigheden zijn van iedere 

verpleegkundige; dit vereist training. Een beknopte literatuurstudie kan duidelijkheid 

verschaffen over de succes- en faalfactoren van deze scholingen; een effectmeting is nodig.  

      Er moeten meer tolken ingeschakeld worden. De landelijke richtlijnen (38) zijn daarvoor 

goed bruikbaar. 

     De uitkomsten van dit onderzoek zijn te gebruiken voor vervolgonderzoeken met grotere 

populaties verpleegkundigen. Een onderzoekshypothese is dat er een verband bestaat 

tussen het met plezier werken met buitenlandse patiënten en het beheersen van de 

interculturele (communicatieve) vaardigheden. Tevens kan onderzocht worden of daarmee 

een derde variabele, de kwaliteit van zorg voor deze patiënten, verbetert. 
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Summary:  

 
How Dutch Nurses communicate with Low Dutch Proficiency Patients 

Aim: In nursing communication is essential for proper nursing outcomes and patient 

satisfaction. Low Dutch proficiency patients are in risk of decreasing outcomes. The 

aim of this study is to explore what communication interventions are used by Dutch 

nurses, along with their motives for these interventions. 

Method: A qualitative, ethnographic design was used at a general hospital ward. 

Participant observations and in-depth interviews were applied. 

Results: Communication problems under low Dutch proficiency patients are being 

noticed by the nurses. Nurses find it hard to work with these patients. The main 

intervention is the use of family translators rather than professional interpreters. 
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Motives for communication interventions are not based on self-reflection but on 

stereotypical assumptions regarding migrant patient behaviour. The nurses leave the 

communicational problems as they are.  

Discussion: The use of family translators and the under-use of interpreters are much-

discussed in international research. Patient-centered care is decreasing due to the 

use of stereotypes. Probably interaction would be considered easier if transcultural 

communication skills were improved. 

Conclusion:  Instead of professional interpreters Dutch nurses choose for patients 

relatives to partake in the translation process when communicating with low Dutch 

proficiency patients. Motives are mainly based on stereotypes regarding migrant 

patient behaviour  instead of evaluating their own communication skills.  

 

Key-words: low proficiency, transcultural nursing, communication, interpreters,  
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