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Buitenlanders in de apotheek

Communicatie is meer dan taal

Het verstrekken van informatie over
geneesmiddelen aan de patiënt vormt steeds
meer een van de belangrijkste dagelijkse

activiteiten in de openbare apotheek. Naast de
voorlichting van de arts behoort de patiënt ook in de
apotheek geïnformeerd te worden over de wijze van
omgaan met het geneesmiddel. De noodzaak om de
patiënt voor te lichten, staat niet meer ter discussie; dit
vormt een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening
in de apotheek of behoort dit te zijn.

Allochtonen in Nederland
Nederland heeft zich de afgelopen 35 jaar

ontwikkeld tot een multiculturele samenleving en dat
houdt in dat ook de apotheek geconfronteerd wordt met
patiënten uit verre landen, met wie de communicatie
niet altijd optimaal verloopt. Deze groep allochtone
patiënten is aLomstig uit zeer veel verschillende landen,
met zeer uiteenlopende achtergronden. Ze kunnen weer
onderverdeeld worden in ‘gastarbeiders’ en ‘vluchte-
lingen’. De eerste groep is in het algemeen wat langer in
Nederland dan de tweede groep.

Bij de groep gastarbeiders dient onderscheid
gemaakt te worden in de groep die in de jaren zestig en
zeventig naar Nederland kwam (eerste generatie) en
hun nakomelingen (tweede generatie). Bij de tweede en
intussen ook bij de derde generatie spelen taalproblemen
geen bijzondere rol meer. Hun mogelijkheden om te
communiceren met medewerkers in de apotheek zijn
vergelijkbaar met die van hun autochtone leeftijd-
genoten. De eerste generatie echter heeft in de loop der
jaren niet of slecht Nederlands geleerd en met hen
verloopt de communicatie vaak moeizaam. Ook
kenmerkend voor deze groep is dat hun opleiding gering
is en analfabetisme nog steeds veel voorkomt, zelfs ten
aanzien van hun moedertaal.

Bij de tweede en derde generatie zien we wel dat zij
vaak hun huwelijkspartners in de thuislanden van hun
ouders zoeken, waardoor toch ook weer jongeren
aanwezig zijn die niet of slecht de Nederlandse taal
beheersen.

Zijn de meeste gastarbeiders aLomstig uit de landen
rond de Middellandse Zee, de vluchtelingen

daarentegen zijn aLomstig uit zeer uiteenlopende
werelddelen. Het opleidingsniveau van deze groep is
relatief hoog [1] en een deel van hen spreekt een van de
West-Europese talen (Frans of Engels). Ondanks
inburgeringscursussen is hun kennis van de
Nederlandse taal vaak gebrekkig, in het bijzonder

tijdens de eerste jaren van hun verblijf. In tegenstelling
tot de groep van gastarbeiders is deze groep niet bekend
met de Nederlandse gezondheidszorg.

Hoe het mis kan gaan
Taal is naast cultuur een belangrijke component

in de communicatie tussen mensen. Zo ook in de
communicatie tussen apotheker(sassistent) en patiënt.
Gemakshalve worden problemen in de communicatie
gebracht onder de noemer ‘taalproblemen’.
Communicatie is echter meer dan alleen taal. Een woord
heeft niet altijd maar één betekenis, maar het wordt
mede bepaald door de betekenis die de toehoorder eraan
toekent. Zo wordt een instructie ‘na de maaltijd’ door
verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd.
Voor de één is het direct na de maaltijd en voor de
andere enige uren na de maaltijd.

Daarnaast kent iedere taal zijn beperkingen en
zullen niet altijd alle begrippen even duidelijk zijn of
gemakkelijk te vertalen. Zo worden in het Somalisch
virus en bacterie met één woord aangeduid, waardoor
het moeilijk is aan Somaliërs uit te leggen dat een
virusinfectie niet en een bacteriële infectie wel met
antibiotica te behandelen is.

In het bijzonder non-verbale communicatie kan per
cultuur sterk verschillen. Zo wordt het in Nederland als
onbeleefd (of raar) ervaren als je tijdens een gesprek
iemand niet aankijkt; in andere culturen is het onbeleefd
om onder bepaalde omstandigheden iemand wel
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direct aan te kijken. Het ‘met de handen praten’ wordt in 
het algemeen in Nederland als overdreven ervaren,
maar is in andere landen een normale manier van
communiceren.

Zo zou men een lange rij van verschillen kunnen
opstellen. In dit artikel zullen communicatieproblemen
in eerste instantie behandeld worden als taalproblemen,
maar daarnaast zal er ook enige aandacht gegeven
worden aan de informatie-achterstand en de culturele
verschillen die van invloed zijn op een al dan niet
geslaagde communicatie tussen apotheekmedewerker
en patiënt.

taalbarrière
Zoals al hierboven gesteld is, beheerste de eerste

generatie migranten de Nederlandse taal niet of slechts
matig. Aanvankelijk waren er weinig of geen mogelijk-
heden om de Nederlandse taal te leren en men was matig
geschoold, waardoor het leren van een vreemde taal niet
eenvoudig was. Bij deze groep zal men dan ook allerlei
variaties tegenkomen: mensen met een goede passieve
taalkennis en een matige actieve taalkennis en
omgekeerd; uiteraard met alle nuances ertussenin.

Bij veel patiënten (evenals bij Nederlanders met
weinig scholing) kunnen nuanceringen tot verwarring
leiden. Het gebruik van bijzinnen draagt ook niet bij tot
het makkelijk kunnen begrijpen van wat er bedoeld
wordt. Als de patiënt iets niet goed begrepen heeft, zal
men in de meeste gevallen dat niet zo snel willen
toegeven en daarom de vraag of men het begrepen heeft
met ‘ja’ beantwoorden.

informatieachterstand
Door de gebrekkige scholing zullen mensen uit de

eerste generatie gastarbeiders een geringe kennis
hebben van hoe het lichaam in elkaar zit en hoe ziektes
kunnen ontstaan. Informatie hierover dient dus op een
eenvoudige manier gegeven te worden, evenals over de
werking van geneesmiddelen. Dit betekent dat er extra
informatie gegeven zou moeten worden bij het gebruik
van bepaalde geneesmiddelen, bijvoorbeeld waarom
men bij antibiotica de kuur moet afmaken.

Een ander belangrijk aspect is dat informatie over
veranderingen in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld
vergoeding van geneesmiddelen) hen niet of laat bereikt.
Wanneer hun kinderen al een eigen gezin gesticht
hebben en het ouderlijk huis verlaten hebben, is hun
wetenschap van wat in de Nederlandse samenleving
gebeurt vaak beperkt.

Bij de groep asielzoekers is de kennis van het
Nederlandse gezondheidszorgsysteem beperkt. Vaak
komen ze uit landen waar het verschijnsel huisarts
onbekend is en waar men (bijna) alle geneesmiddelen
zonder recept vrij in de apotheek kan kopen.

Bepaalde groepen asielzoekers hebben ook weinig
scholing gehad en ook dan is hun kennis van het
menselijk lichaam zeer beperkt.

culturele verschillen
Het beleven van ziekte en het omgaan met

geneesmiddelen is sterk aan cultuur gebonden [2].
Bijvoorbeeld uitzieken (bij bepaalde aandoeningen) is
voor autochtone patiënten bijna vanzelfsprekend. In
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andere landen (zoals ook in de ons omringende landen)
is dit minder vanzelfsprekend. Ook bestaat vaak de
verwachting dat geneesmiddelen snel werken en men
zal dan ook stoppen indien geen directe resultaten te
merken zijn.

Een belangrijk aspect bij de voorlichting is het
aansnijden van onderwerpen die in de taboesfeer liggen.
In andere landen is men minder ‘open’ dan in
Nederland, waardoor informatie over bijvoorbeeld het
inbrengen van zetpillen wel eens problemen kan
opleveren, in het bijzonder als apotheekmedewerker en
patiënt van verschillend geslacht zijn.

Hoe het goed kan gaan
Hieronder zullen een aantal aanwijzingen worden

gegeven die de communicatie enigszins zouden kunnen
vergemakkelijken.

mondelinge voorlichting
Individuele mondelinge voorlichting kan de

motivatie voor het gebruik van het geneesmiddel in
positieve zin beïnvloeden. Bij taalproblemen zal echter
de informatie zich meestal beperken tot aanwijzingen
voor het gebruik.

In het algemeen kan gesteld worden dat indien de
gesprekspartner moeite heeft met de Nederlandse taal,
het beste is om langzaam en duidelijk te spreken en geen
‘koeterwaals’ te gebruiken. Moeilijke woorden en lange
(samengestelde) zinnen moet men vermijden. Woorden
als ‘dosering’, ‘indicatie’ of ‘interactie’ kunnen beter niet
gebruikt worden. Het verdient de voorkeur zo veel
mogelijk ‘internationale’ woorden te gebruiken, zoals pil
(in plaats van dragee) en dokter (in plaats van arts).

Er zijn verschillende hulpmiddelen die de
mondelinge communicatie kunnen ondersteunen. Deze
kunnen gebruikt worden om eenvoudige boodschappen
over te brengen. Gebaren kunnen gebruikt worden om
bijvoorbeeld de plaats van toediening (oog, oor, neus) of
de indicatie (hoofdpijn, maagpijn) duidelijk te maken.

Ook kunnen eenvoudige tekeningen gebruikt
worden. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van
verkeerssymbolen: rond om een verbod aan te geven
(niet om in te nemen), een vierkant voor een gebod
(bij de maaltijden) of een driehoek als waarschuwing
(pas op met alcohol). Met behulp van klokken kunnen
doseringstijdstippen worden aangegeven.

Indien de instructies wat gecompliceerd zijn, kan
men gebruikmaken van een tolk.

Soms wordt in de apotheek gebruikgemaakt van
informele tolken; kinderen en landgenoten treden op als
tolk tussen de patiënt en de apotheekmedewerker. In het
bijzonder het inschakelen van jonge kinderen houdt
bepaalde risico’s in. Vaak is hun vocabulaire toch
beperkt (in het bijzonder in de taal van de ouders) en
zullen ze taboeonderwerpen (zoals het inbrengen van
zetpillen) waarschijnlijk niet vertalen. Het risico bij
kinderen is dat de kans bestaat dat als ze iets niet
begrepen hebben, ze er hun fantasie op loslaten en iets
anders vertellen, zonder te besefen wat de gevolgen
hiervan kunnen zijn.

Als het vermoeden bestaat dat belangrijke
informatie niet wordt begrepen, is het raadzaam de
tolkentelefoon in te schakelen. In Nederland zijn er zes
tolkencentrales (zie kader) en het gebruik hiervan is
voor apotheken gratis. Het gebruik van de tolken-
centrales heeft de voorkeur boven het gebruik van
informele tolken, omdat men te maken heeft met
professionele vertalers die een neutrale positie innemen.

schriftelijke voorlichting
Schriftelijke voorlichting doet een beroep op de

leesvaardigheid van de patiënt. Onder allochtonen
komen relatief veel analfabeten voor. Van de in
Nederland wonende Turkse mannen is naar schatting
25% volslagen analfabeet en bij de Marokkanen ligt dit
percentage rond 45%. Bij de vrouwen liggen deze
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Tolken
Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor het gebruik van de

tolkentelefoon, aanwijzingen die ook nuttig kunnen zijn bij het

gebruik van een persoonlijke (of informele) tolk.

Het gebruik van een luidsprekende telefoon heeft de voorkeur

maar is niet absoluut noodzakelijk.

Bepaal van tevoren in welke taal het gesprek gevoerd zou moeten

worden. Dit betekent dat u de afkomst van de patiënt moet

weten. De eenvoudigste manier om dit te achterhalen, is het

noemen van landen waaruit u denkt dat de patiënt afkomstig

zou kunnen zijn.

Blijf tijdens het gesprek de patiënt aankijken (en niet de telefoon);

hierdoor kunt u de non-verbale reacties van de patiënt

waarnemen.

Probeer zo veel mogelijk structuur in het gesprek aan te brengen.

Inleiding

Stel u voor aan de tolk en geef de tolk de gelegenheid zich voor te

stellen aan de patiënt.

Geef aan over hoeveel geneesmiddelen het gaat.

Informatie

Geef per geneesmiddel de aanwijzingen over het gebruik en

controleer of ze begrepen zijn.

Benoem de uiterlijke kenmerken van de verschillende genees-

middelen (bijvoorbeeld het kleine potje) en/of wijs ze aan.

Geef niet alle informatie ineens, maar in kleine boodschappen.

Hieronder volgen de telefoonnummers van de tolkencentra in

Nederland:

● Gelderland 026 3843844;

● Noord-Holland 020 5511655;

● Noord- en Oost-Nederland 074 2555233;

● Utrecht 030 2399399;

● Zuid-Holland 010 2822822;

● Zuid-Nederland 040 2433554.

Het adres van het Nationaal Instituut voor Gezondheids-

bevordering en Ziektepreventie is NIGZ, Postbus 500, 

3440 AM Woerden, telefoon 0348 437600.
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percentages nog hoger [3]. Gezien de beperkte lees-
vaardigheid van veel allochtonen zal de gebruikelijke
schriftelijke informatie voor deze groep weinig efect
hebben. Toch is het raadzaam steeds een bijsluiter of
folder mee te geven, al is het maar in het Nederlands. 
Er is altijd wel iemand in de omgeving die de informatie
kan lezen.

Voor een aantal geneesmiddelen zijn bijsluiters in
vreemde talen beschikbaar. Helaas zijn deze vaak
gesteld in een voor de meeste patiënten te moeilijke taal.
De Stichting Uitgifte Informatie (SUI) heeft voor
enkele geneesmiddelengroepen folders gemaakt die
bruikbaar zijn. Deze hebben het nadeel dat ze algemene
informatie geven en niet altijd voor de patiënt herken-
baar zullen zijn als zijnde van toepassing op diens
geneesmiddel. Bij het verstrekken van deze folders dient
men de patiënt duidelijk te maken dat de informatie
betrekking heeft op zijn geneesmiddel.

Bij het Nationaal Instituut voor Gezondheids-
bevordering en Ziektepreventie (NIGZ) zijn
verschillende folders beschikbaar, die ook bruikbaar
zijn in de apotheek. In het bijzonder zijn er vijf folders
voor Turken en Marokkanen over het gebruik van
geneesmiddelen:
● algemene voorschriften geneesmiddelen;
● tabletten/capsules/poeders;
● drankjes;
● toediening in oog, oor en neus;
● vaginale en rectale toediening.

Deze folders zijn tweetalig, zodat ook de apotheek-
medewerker weet welke informatie ze bevatten. Ze zijn
voorzien van tekeningen die de tekst verduidelijken voor
patiënten met een geringe leesvaardigheid. Aan de
achterkant kunnen doseerschema’s en tijdstippen van
toediening ingevuld worden.

Het is raadzaam de etiketten zo eenvoudig en zo
concreet mogelijk op te stellen met zo min mogelijk
aLortingen. In plaats van ‘zo nodig’: ‘bij koorts’ of ‘bij
pijn’; in plaats van ‘3 × daags’: ‘3 keer per dag’,
enzovoort.

Als afsluiting
Samenvattend kan gesteld worden dat de belang-

rijkste moeilijkheden in de apotheek bij het omgaan met
buitenlandse patiënten veroorzaakt worden door
taalproblemen, gebrekkige scholing en een andere
culturele achtergrond. Gebrekkige scholing houdt in dat
in de apotheek de informatie op een eenvoudig niveau
gegeven zal moeten worden.

Wat de culturele achtergrond betreft, kan van de
apotheekmedewerker niet verwacht worden dat die op
de hoogte is van alle bijzonderheden, maar algemene
kennis over de cultuur van de grootste groepen
buitenlanders kan bijdragen tot een beter begrip voor de
patiënt.

De laatste jaren zijn er steeds meer allochtonen van
de tweede en derde generatie werkzaam in de apotheek
als apothekersassistenten en als apotheker. In het
bijzonder de assistenten kunnen een duidelijke
brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse

gezondheidszorg en allochtone patiënten van de eerste
generatie. Zij zijn op de hoogte van de culturele
achtergronden, spreken vaak de taal en zijn in redelijke
mate geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Het
gevaar bestaat echter dat zij gebruikt worden bij alle
patiënten bij wie taal een probleem is. Op een enkele
uitzondering na, zullen bijvoorbeeld assistenten van
Marokkaanse oorsprong, evenmin als Nederlanders, de
Turkse taal beheersen. Maar ook binnen dezelfde
gemeenschap (bijvoorbeeld van Marokkanen) kunnen
zich taalproblemen voordoen tussen Berbers- en
Arabischsprekenden.

Goede informatie is een noodzakelijke voorwaarde
om op de juiste manier om te gaan met geneesmiddelen.
Dat geldt voor iedere patiënt. Een verbetering van de
voorlichting aan buitenlandse patiënten vergroot de
kans op een juist en verantwoord geneesmiddelen-
gebruik. Voor uitgebreidere informatie over
voorlichting aan buitenlanders wordt verwezen naar het
boek “Geneesmiddelenvoorlichting aan Marokkanen en
Turken” [4] ●
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