
WAT IS DE AFSTANDSTOLKENDIENST? 

 

De afstandstolkendienst vergemakkelijkt en 
verbetert de communicatie tussen dove of 
slechthorende en horende mensen.  

 

HOE?   

De belangrijkste mogelijkheden: 

  

1. Via tolken Vlaamse Gebarentaal (videobellen) 

- Via je beeldscherm en webcam wordt het 
gesprek tussen een dove of slechthorende en 
een horende vertaald van Vlaamse Gebarentaal 
naar gesproken Nederlands en omgekeerd.  

- Kan ook interessant zijn: de dove of 
slechthorende persoon die zelf praat, krijgt de 
boodschap van de gesprekspartner in VGT. 

2. Nieuw: Via schrijftolken (tekstbellen)  

- Via je beeldscherm wordt het gesprek tussen 
een dove of slechthorende en een horende 
vertaald van geschreven Nederlands naar 
gesproken Nederlands en omgekeerd. 

- De dove of slechthorende persoon kan er ook 
voor kiezen om zelf te praten en de tolk typt de 
boodschap van de gesprekspartner. 

- Dit kan ook interessant zijn voor een horende 
persoon die zelf niet kan praten, maar wel 
Nederlands kan schrijven.   

 

 

 

 

 

WANNEER?  

Je hebt twee mogelijkheden:  

1. De dove of slechthorende en horende persoon 
zijn op verschillende plaatsen: 
vb. de dove of slechthorende persoon belt van 
thuis naar een familielid of naar een bedrijf.  

2. De dove of slechthorende en horende persoon 
zijn op dezelfde plaats:  
vb. de dove of slechthorende persoon heeft op 
zijn werk een gesprek met zijn werkgever of 
chef.  

 

Nog een bijkomend voordeel: 

Dove of slechthorende gebruikers die de software 
van de afstandstolkendienst gebruiken, kunnen ook 
rechtstreeks met elkaar bellen.  

 

OPENINGSUREN 

 

Maandag tot en met vrijdag doorlopend open van 
8u30-16u30. 

Bekijk ook online de openingsuren: 
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/wann
eer.aspx 

 

INSCHRIJVEN EN SOFTWARE INSTALLEREN 

 

Zie www.cabvlaanderen.be/afstandstolken  

 

http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/wanneer.aspx
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/wanneer.aspx
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken


HOE KIEZEN TUSSEN TOLK VGT EN 
SCHRIJFTOLK (TEKST)? 

 

Tolk VGT: druk op CAB VI VGT. 

Schrijftolk: druk op CAB VI TEKST.  

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS  

 

Naam: CAB, vzw Vlaams Communicatie-
Assistentie-Bureau voor Doven 

Adres: Dendermondesteenweg 449 
9070 Destelbergen 

Tel: 09/228.28.08  

Dove gebruikers vragen de afstandstolkendienst om 
te bellen naar 09/228.28.08. 

Fax: 09/228.18.14 

GSM CAB: 0473/92.33.11 (alleen sms) 

Website: www.cabvlaanderen.be  

 

Vragen over het afstandstolken kan je mailen naar 
afstandstolk@cabvlaanderen.be 

Wil je een live tolk aanvragen of een afstandstolk 
reserveren? Surf dan naar www.tolkaanvraag.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afstandstolkendienst is gratis dankzij de steun van de VDAB 
en het VAPH. 
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EEN TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL 
OF SCHRIJFTOLK NODIG VOOR EEN 

KORT GESPREK? 

 

Via je computer, smartphone of tablet kort praten 
met je horend familielid, met je chef of collega op 

het werk, met je dokter?  

Een afspraak maken of bestelling plaatsen bij een 
bedrijf, restaurant of technieker?  

Info vragen aan je advocaat of aan je 
gemeentebestuur? 

Of een kort overleg met een horende persoon die bij 
jou is terwijl er geen live tolk aanwezig is? 

Of je wil dat een horend persoon je kan bellen? 

 

Gebruik gratis de afstandstolkendienst! 

 

Vanaf 8 januari 2018: tijdens de voormiddag twee 
tolken tegelijkertijd aanwezig in het callcenter van 

het CAB. 

http://www.cabvlaanderen.be/
mailto:afstandstolk@cabvlaanderen.be
http://www.tolkaanvraag.be/

