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De KNMG ziet uitsluitend nadelen in uw plan om per I januari 2012 te stoppen met LWi 1 11-1 3388
de vergoed ing van tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg. Dat zo u jaarlijks
een (geringe) besparing van 19 miljoen euro opleveren.
Het is uw opvatting dat patiënten en cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het
machtig zijn va n de Nederlandse taal. Als ze dat niet zijn, moeten zij , zo v indt u, zelf
een to lk of vertaler inhuren of iemand meenemen om ervoor te zorgen dat er een

begrijpelijke interactie plaatsvindt tussen de patiënt en de zorgverlener.
De KNMG vreest dat deze voorgenomen , geringe bezuiniging buitenproportioneel
vee l schade zal opleveren. Bij taaI- en dus begripsverwarr ing tussen patiënt en arts is
het risico zeer groot dat de patiënt niet de juiste hulp of behandeling krijgt.
Allochtone patiënten nemen nu al regelmatig kinderen of een partner mee naar de
arts om a ls tolk op te treden. Het is een heel verkeerd uitgangspunt om daar op te
rekenen. Van kinderen en partners mag en kan niet worden verwacht dat ze
KNMG
vertrouwelijke of intieme informatie op de juiste wijze overbrengen aan de arts, of
Mercatorlaan 1200
medische informatie op de juiste wijze overbrengen aan de patiënt. Deze patiënten
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hebben bovendien zelden middelen om een onafhankelijke tolk in te huren.
3502 LB Utrecht
Vluchtelingen en gevangenen zijn ook financieel niet in staat om een tolk in te huren
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en hebben niemand die ze als informele tolk kunnen inschakelen bij een consult bij
030-2823 234
een arts. Dit soort door communicatieproblemen verstoorde zorgverlening zal tot
'AX
rampzalige fouten, ond er- of over diagnostiek en onder- of overbehandeling leiden .
030-2823 326
Hiermee nemen uiteraard de zorgkosten en administratieve lasten sterk toe.
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I.wigersma@fed,knmg.nl

In de Wet op de Geneeskund ige Behandelingsovereenkomst is vastgelegd dat de
zorgverlener moet communiceren in een voor de cliënt begrijpelijke taal. Volgens
het document Veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg dat het
ministerie van VWS in 2005 op de website publiceerde is het aan de zorgverlener om
voor een tolk te zorgen en niet aan de patiënt. Ze lfs als de patiënt een informele tolk
meebrengt en daar genoegen mee neemt, moet de zorgverlener een professionele tolk
inschakelen. Dit om er zeker van te zijn dat de bedoeling van de arts en de patiënt
goed wordt overgebracht en de tolk onpartijdig is. Uw voornemen om de
verantwoordelijkheid voor een tolk aan patiënten over te laten is du s niet conform
het tot nu toe vigerende VWS beleid.
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~ landelijke vereniging van Artsen in Oienstverband (lAO) • landelijke Huisansen Vereniging (lHV)

~ Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVA8) • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NWG)
~ Orde van Medisch Specialisten (Orde)

• Verenso, specialisten in oUderengeneeskunde
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De KNMG roept u op om dit voornemen niet uit te voeren, omdat de
maatschappelijke kosten en de zorgkosten als gevo lg va n deze maatregel de in te
boeken bezuiniging verre zullen overtreffen.
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prof. dr. A. C. N ieu wen huij ze n Kruseman, interni st
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• Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
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