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Resultaten politiek & beleid

Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelt 
de nieuwe professionele richtlijn 
met de Amsterdam School of
Communication Research, Amsterdam 
UMC en patiënten- en 
beroepsorganisaties

Het project is 1 oktober 2022 gestart

Op de website van de KNOV vindt u een 
webinar en praktische informatie over de 
regeling

Op de website GGZ nieuws leest u meer 
over de regeling

https://www.patientenfederatie.nl/omgaan-met-taalbarrieres-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein
https://www.knov.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/webinar-tolken-in-de-geboortezorg-groot-succes
https://www.ggznieuws.nl/tolkenkosten-ggz-vanaf-2022-vergoed-door-zorgverzekeraars/


Resultaten politiek & beleid

Antwoorden op Kamervragen over tolken in de zorg

februari en maart 2021

Motie Paulusma en Bikker, 

aangenomen met 128 van 150 stemmen

2 november 2021

VWS voortgangsbrief en reactie op rapport Berenschot, 

16 december 2022

Het onderzoeksrapport van Berenschot vindt u hier

https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2021/02/Antwoord-op-vragen-van-het-lid-Dik-Faber-over-het-belang-van-professionele-tolken-in-de-zorg-1-feb-2021-met-markering.pdf
https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2021/04/beantwoording-kamervragen-over-het-antwoord-op-eerdere-schriftelijke-vragen-en-de-uitzending-van-argos-spraakverwarring-in-de-spreekkamer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z18863&did=2021D40532
https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2022/12/Kamerbrief-VWS-motie-tolken-en-rapport-Berenschot-dec-2022.pdf
https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2022/12/Rapport-Tolken-in-de-zorg-een-overzicht-van-huidige-inzet-financiering-en-knelpunten-september-2022.pdf


Reportages op tv en radio (1)

BNN/VARA Kassa, dec 2020

Spraakverwarring in de spreekkamer

Verloskundigen willen tolk terug in de spreekkamer

Radioreportage en artikel 6 februari 2021 

Spraakverwarring bij de bevalling

Geboortezorg vreest oplossing minister

Radioreportage en artikel 25 december 2021

Nog steeds spraakverwarring in de spreekkamer

Radioreportage 12 november 2022 

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/gebrek-aan-tolken-in-de-zorg
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2021/spraakverwarring-in-de-spreekkamer.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/verloskundigen-willen-de-tolk-terug-in-de-spreekkamer.html
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2021/spraakverwarring-in-de-spreekkamer.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/Geboortezorg-vreest-oplossing-van-ministerie-voor-taalproblemen.html
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/nog-steeds-spraakverwarring-in-de-spreekkamer.html


Met het Oog op morgen, 6 April 2021

NPO Radio 1 Journaal, 7 April 2021

De Nieuws BV, 27 oktober 2021

Reportages op tv en radio (2)

https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/uitzendingen/3352410-2021-04-06
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/74943-2021-04-07-artsen-moeten-stoppen-met-het-inzetten-van-kinderen-als-tolk-tijdens-een-doktersafspraak
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/fc60d958-0bbe-4945-ae84-8452901d9c1a/2021-10-27-campagne-dit-is-een-kind-en-geen-tolk


Kranten en online magazines (I)

LimburgerOne World

Eindhovens 

Dagblad

Friesch DagbladHuman/VPRO  Argos, 12 februari 2021

Trouw, juni 2022

De Stadsbron, juni 2022

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210420_94086024
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/kinderen-zijn-geen-tolk-maar-de-overheid-laat-ze-geen-keus/
https://www.ed.nl/veldhoven/kinderen-als-tolk-dat-is-geen-gezonde-situatie-vindt-de-veldhovense-jeugdarts-wendy-schoofs~ad678945/
https://www.ed.nl/veldhoven/kinderen-als-tolk-dat-is-geen-gezonde-situatie-vindt-de-veldhovense-jeugdarts-wendy-schoofs~ad678945/
https://frieschdagblad.nl/2021/4/30/artsen-waarschuwen-kinderen-niet-te-belasten-met-rol-van-tolk-voor-ouders-tijdens-medische-consulten
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/verloskundigen-willen-de-tolk-terug-in-de-spreekkamer.html
https://www.trouw.nl/verdieping/kindtolken-lopen-in-de-zorg-trauma-s-op-mama-je-hebt-kanker~baa2f56e/
https://www.destadsbron.nl/nl/Jongeren_zwaar_belast_met_tolken_voor_familie_Ik_moest_kiezen_tussen_school_en_familie


Kranten en online magazines (II)

De Kanttekening

FunX

AD Utrecht 

Interview Petra de Jong

Interview Simone Goosen

https://dekanttekening.nl/samenleving/geen-tolken-in-de-zorg-en-kinderen-draaien-ervoor-op/
https://www.funx.nl/news/besef/c457a614-2ae8-4d49-99fd-506cb422e37f/de-emotionele-gevolgen-voor-kinderen-die-werken-als-tolk-voor-hun-ouders-werden-te-lang-genegeerd
https://www.gezondheid.nl/video/petra-de-jong-jeugdarts-je-beschadigt-kinderen-wanneer-je-ze-laat-tolken-in-de-zorg
https://www.gezondheid.nl/video/simone-goosen-epidemioloog-tolken-moeten-nu-terug-in-de-zorg-ieder-mens-heeft-recht-op-goede-zorg


Vakbladen en digitale vakmedia (I)

Medisch Contact, april 2021

Medisch Contact, december 2019

De eerstelijns, juli 2020

Het Apotheekteam Magazine, herfst 2020Kennisplatform Integratie en samenleving, juli 2020

Linnean initiatief (ZIN), juli 2020

Vakblad Vroeg, januari 2021 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/campagne-jeugdartsen-tegen-kindtolken.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/wegnemen-taalbarrieres-in-de-zorg-moet-geregeld-worden-.htm
https://www.de-eerstelijns.nl/2020/07/tolken-in-de-zorg-mensenrecht-in-het-geding/
https://apotheekteammagazine.knmp.nl/herfst-2020-het-apotheekteam-magazine#!/tolken-lezen-en-schrijven-campagne
https://www.kis.nl/artikel/coronavirus-vergroot-isolement-en-gezondheidsrisico%E2%80%99s-van-zwangere-statushouders
https://www.vakbladvroeg.nl/schakel-bij-elk-contact-met-zwangere-vluchtelingen-tolk-in/


Vakbladen en digitale vakmedia (II)

Diabetes Pro (V&VN), november 2021

Magazine de Internist, januari 2022

Kinderarts en samenleving, september 2021

De Jonge Specialist, juni 2021



Social media



Producten (I)

Draagvlakbijeenkomst experts met beroeps- en

patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars juni 2020
Gebruiksaanwijzing – www.zoschakeltueentolkin.nl 

Onze gebruiksaanwijzing is altijd actueel

Openbare oproep aan Kwaliteitsraad, op de Internationale 

Dag van de Rechten van de Mens, december 2019

http://www.zoschakeltueentolkin.nl/
https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2020/07/Openbare-oproep-JWS-kwaliteitsstandaard-taalbarrieres-versie-21-juli-2020-1.pdf


Producten (II)

Posters en filmpje zijn te downloaden van www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl

Brief Dit is een kind en geen tolk van Petra de Jong 

Op webpagina www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl
Filmpje Dit is een kind en geen tolk

versie juni 2021

http://www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl/
http://www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl/


Producten (III)



www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl

www. zoschakeltueentolkin.nl

http://www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl/
http://www.zoschakeltueemtolkin.nl/
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