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Probleemstelling 

 Doven en slechthorenden die erkend zijn bij het VAPH (voluit: Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap) hebben recht op 18 uren voor een tolk Vlaamse Gebarentaal (afgekort VGT) in de leefsituatie, 
en extra 18 tolkuren mits motivatie. Dit soort tolkuren worden ook kort “L-uren” of “privé-tolkuren” genoemd. 
Concreet kunnen dove mensen dus jaarlijks aanspraak maken op maximaal 36 tolkuren. 
  
In het algemeen is zesendertig tolkuren veel te weinig als we de situaties bekijken waarin L-uren gebruikt 
worden,  zoals bv. een gesprek met een advocaat, het ondertekenen van een akte bij de notaris, het afsluiten 
van een contract bij de verzekeraar, een bezoek aan de huisarts of kinderarts, het afscheid van een familielid 
regelen met de begrafenisonderneming en de kerk, bijwonen van therapiesessies, zorg en ondersteuning 
verkrijgen van reguliere diensten, enzovoort. L-uren worden ook ingezet voor de sociale, politieke, culturele en 
levensbeschouwelijke participatie van dove mensen in de maatschappij (zoals bv. zetelen in een oudercomité, 
zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, mee een buurtfeest organiseren, enzovoort) en 
de interpersoonlijke relaties met de omgeving (zoals bv. deelnemen aan een familiefeest, supporteren op een 
sportwedstrijd van een familielid, een huwelijk, een doop, oudercontact op school bijwonen, enz.). Veel dove 
mensen zijn spaarzaam met hun uren, omdat ze op zeker willen spelen. Dat zorgt ervoor dat ze hun uren enkel 
inzetten voor het hoogst noodzakelijke en niet of beperkt deelnemen aan veel activiteiten. Bijgevolg krijgt de 
Vlaamse overheid een vertroebeld beeld van het aantal benodigde uren: dit is groter dan uit het aantal gebruikte 
uren naar voren komt. 
 
Volgens de data van het CAB hebben 51% van al de dove personen die recht hebben op L-uren er geen gebruikt 
in 2017. Daarnaast zijn er ook nog enkele dove personen die heel weinig L-uren hebben gebruikt. Vandaar de 
vraag van het CAB naar een kwalitatief onderzoek: waarom gebruiken zoveel gebruikers geen of zeer weinig 
L-uren? De resultaten van het onderzoek kunnen toelaten om de werking van het CAB gericht te verbeteren.

Onderzoeksvragen 

 De doelstelling van het huidig onderzoek is voornamelijk een diepgaander inzicht te krijgen in het 
ondergebruik van L-uren via CAB (Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw) en om ervaringen 
over het gebruik van tolken VGT en/of het systeem van CAB in kaart te brengen.

 Om bovenstaande probleemstelling te onderzoeken werden een aantal onderzoeksvragen opgesteld. 
1. Onderzoeksvraag 1: Waarom gebruiken doven geen of weinig tolk Vlaamse Gebarentaal in privésituaties? 
2. Onderzoeksvraag 2: Welke factoren kunnen er voor zorgen dat doven (meer) tolk Vlaamse Gebarentaal gaan 

gebruiken in privésituaties? Welke factoren hebben invloed op hun keuze voor een tolk VGT in privésituaties? 
Op welke manier kan CAB hiertoe bijdragen? 

Inleiding
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Steekproef 

 Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen werd er vooraf een quotum opgesteld van tien dove 
en slechthorende volwassenen, verspreid over heel Vlaanderen. Dit omwille van de financiële en praktische 
haalbaarheid van het onderzoek. De selectiecriteria van de deelnemers werden op voorhand zorgvuldig 
besproken en bepaald aan de hand van datagegevens van het CAB, met het oog op een ruime diversiteit van 
de deelnemers. De selectiecriteria waren de volgende: geslacht, regio, leeftijd, doof en geen versus vijf tolkuren 
gebruikt in 2017 (beschikken dus over een VAPH nummer). Het onderzoek werd verricht in de winter van 2017-
2018, waardoor het onderzoek gebaseerd is op de datagegevens van CAB uit 2017. Volwassenen met een 
meervoudige beperking, zoals doofblindheid of bijkomende beperking, werden niet betrokken in het huidige 
onderzoek. 
 
 In totaal deden er vijf vrouwen en vijf mannen mee aan het onderzoek. Qua leeftijd zijn er vier categorieën: 
18 tot 30 jaar, tussen 30 en 55 jaar, tussen 55 en 65 jaar en vanaf 65 jaar. De tien deelnemers aan het onderzoek 
waren tussen 24 en 70 jaar; van wie drie personen tussen 18 en 30 jaar (30%), twee personen tussen 30 en 55 
jaar (20%), drie personen tussen 55 en 65 jaar (30%) en als laatste twee personen 65 jaar en ouder (20%). 
Verder werd het gebruik van het aantal L-uren ingedeeld in twee categorieën: geen enkel tolkuur gebruikt en 
minder dan vijf tolkuren per jaar gebruikt. In het onderzoek gebruikten zes deelnemers geen enkel tolkuur in 2017  
(60%) en vier personen (40%) minder dan vijf tolkuren in privésituaties. 

 De regio’s waar de deelnemers vandaan komen zijn opgedeeld per provincie (Figuur 1). De meerderheid 
van de deelnemers die meededen aan het onderzoek had enkel horende familie (80%), terwijl 20% dove familie 
had. 

Regio 

                   20%        20%

              20%
                      20%
  
           10%

West-Vlaanderen          Oost-Vlaanderen          Vlaams-Brabant
Antwerpen          Limburg

Figuur 1. Regio van de 10 deelnemers

Methodologie 
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                       Tabel 1. Karakteristieken van de deelnemers

 Tot slot zijn er zes mensen die zich actief engageren of geëngageerd hebben in een of meerdere 
dovenvereniging(en) en/of dovengemeenschap (60%), gevolgd door vier mensen die niet betrokken zijn in de 
dovengemeenschap (40%).

Bevraging

 Er werd een semigestructureerd interviewschema opgesteld met algemene vragen als leidraad voor 
het interview, waar tijdens het interview van afgeweken kon worden. Dit kon ook eventueel aangevuld worden 
met diepgaandere vragen of voorbeelden. Deze semigestructureerde interviews worden ook wel kwalitatieve 
of diepte-interviews genoemd. Ze peilen naar de kennis over het CAB, de werkwijze rond de tolkaanvragen en 
het gebruik ervan en vragen ook een evaluatie van het systeem van het CAB aan de tien deelnemers (Bijlage 1). 
Op die manier kunnen de beweegreden van deze groep voor het weinig of niet inzetten van een tolk Vlaamse 
Gebarentaal in privésituaties concreter omschreven en in kaart gebracht worden.
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Man
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Procedure 

 Een brief met uitleg en een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek werd zowel online als met de 
post verstuurd naar tientallen deelnemers die aan de selectiecriteria voldeden. Het duurde een tijdje voor er 
tien deelnemers gevonden werden die bereid waren om vrijwillig mee te werken aan het interview. We merkten 
ook dat de contactgegevens van enkele deelnemers verouderd waren: omwille van verhuis, verlaten van de 
ouderlijke woning, overlijden, … Deze gegevens zijn beschermd door de privacy wetgeving. Het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap) deelt ze niet automatisch en bijgevolg zijn deze in geval van 
veranderingen niet meer automatisch up-to-date bij het CAB.

 Eerst werden de deelnemers bedankt voor hun deelname aan het onderzoek en werden ze gevraagd om 
een informed consent (toestemmingsformulier; bijlage 2) in te vullen. Door het ondertekenen van dit document 
verklaarden de deelnemers op de hoogte te zijn van de aard van het onderzoek en bereid te zijn deel te nemen. 
Het interview werd individueel afgenomen. De duur van de interviews varieerde van een kwartier tot een uur.  
De locatie voor het interview mocht de geïnterviewde mee bepalen: thuis, in het gebouw van het CAB of op 
een neutrale ontmoetingsplaats zoals in een café. De interviews werden opgenomen met een camera voor een 
vlottere verwerking van de gegevens achteraf. Elk interview werd digitaal opgenomen en later volledig vertaald 
naar het Nederlands om de analyse mogelijk te maken.
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Analyse 
Motieven voor het al dan niet gebruiken van L-uren

 De motieven voor het niet of weinig gebruiken van een tolk Vlaamse Gebarentaal in privésituaties zullen 
hieronder besproken worden onder vier thema’s: persoonlijke keuze, onwetendheid/onbekendheid, veranderende 
levensomstandigheden en de tolk en taal. 

1. Persoonlijke keuze 
 Tijdens de kwalitatieve interviews gaven deelnemers aan dat er verschillende redenen zijn voor het 
weinig gebruiken van tolkuren in privésituaties, maar de voornaamste is dat zij geen behoefte voelen om deze 
te gebruiken. Dit kan om verschillende redenen gaan. Een eerste reden was het grotendeels beroep doen op 
eigen (horende) partner en/of kind(eren) die gesprekken voor hen vertalen of samenvatten. Er waren ook enkele 
deelnemers die het niet erg vinden om bepaalde gesprekken niet te kunnen volgen in groep omdat hun karakter 
zogezegd van rustige aard is. Ook vinden sommige deelnemers dat de inhoud van gesprekken privé is en tolken 
dit niet hoeven te weten. Ook al hebben tolken beroepsgeheim, hierover zijn er vaak twijfels. Op basis van het 
onderstaande citaat blijkt dat men niet zeker is of tolken zich wel houden aan de zwijgplicht of niet, omdat de 
tolkenwereld klein is. Iedereen kent iedereen en sommige tolken zijn met elkaar bevriend.

“Een tolk meenemen naar mijn familie, dat zie ik niet zitten. Dat vind ik privé, dus dat doe ik bewust niet. Ik heb horen 
vertellen, via via, dat de tolken soms goede vrienden zijn van die en die. Iedereen kent iedereen. Ik heb horen vertellen dat 
die tolk heel veel wist over de doven en dat zij dat dan doorvertelde aan andere tolken… ik weet natuurlijk niet of dat waar 
is of niet. Je kent de doven ook, ze verzinnen weleens wel dingen. Maar toch vertrouw ik het niet. ik weet wel dat de tolken 

ook kunnen zwijgen.”

(Dove man, 59 jaar)

 Verder gaven een aantal deelnemers aan dat zij geen tolk gebruiken in privésituaties, tijdens familiefeesten, 
recepties of bij dokterconsultaties bijvoorbeeld, uit schaamte. 

“Als er een tolk zou komen, en iedereen ziet dat ik daar in de gebarentaal mee praat, dan zou ik toch beschaamd zijn dat 
iedereen dat ziet. Tja, dat zijn allemaal horende mensen met wie ik communiceer en dan ga ik plots met iemand gebaren… 

Ze zouden raar kijken. Nee, nee…”

(Dove man, 59 jaar)   

 Uit onderstaande citaat blijkt dat men soms last minute een tolk nodig heeft, waardoor het vaak niet meer lukt 
om er nog een te vinden.

“Ik ben iemand die gemakkelijk op de dag of moment zelf pas beslist en dan pas tolk nodig heeft. Het zou ideaal zijn, 
moest ik toch last minute een tolk kunnen vinden en er zo’n app bestaat en het toont van hoeveel tolken er nog vrij zijn 

in een bepaalde regio. Moet niet zeggen wie, maar zo hoeveel tolken. Dan weet ik, “Ahja, nu kan ik nog een tolkaanvraag 
indienen” of iets van “laat maar zitten”. Stel dat er nog enkele tolken vrij zijn, dan zou het misschien wel interessant zijn om 

alsnog te proberen om een tolkaanvraag in te dienen op de dag zelf.”

(Dove vrouw, 28 jaar)

Resultaten
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2. Onwetendheid/onbekendheid
 Het onderzoek toonde aan dat er een aantal deelnemers zijn die niet op de hoogte zijn over het bestaan 
en/of de werkwijze van de tolkaanvraagprocedure bij het CAB. Zij staan er bijvoorbeeld niet bij stil dat een 
tolk Vlaamse Gebarentaal een handige oplossing kan zijn voor groepsgesprekken. Ook merkten we bij het 
verder doorvragen dat er een paar misverstanden leven bij enkele deelnemers, zoals blijkt uit het onderstaande 
citaat. Er werd bijvoorbeeld meerdere keren verwezen naar Vlaams Fonds, terwijl het ‘Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap’ (VAPH) reeds sinds 2006 een nieuwe benaming heeft.

“Ah, dat wist ik niet dat de gebarentolk gratis is. Dat is ook al van lang geleden dat ik dat wist, dat kan veranderd zijn. 
Vroeger werd dat mij uitgelegd dat wij recht hebben op 10 uren tolk per jaar.”

(Dove man, 66 jaar)

“Ik gebruik dat nooit omdat ik oraal ben opgevoed. Ik leefde vooral in de horende wereld. Ik heb dus nooit een tolk 
gebruikt. Met mijn horende vrouw kan ik gemakkelijk oraal communiceren. We begrijpen elkaar. Vroeger toen ik klein was 
had ik mijn mama, nu mijn vrouw.  Zij kan perfect praten. Zij is vaak mee en dan tolkt ze soms iets voor mij. Ik wil haar niet 
echt als tolk gebruiken, maar soms overlapt dat wel wat. Want zij kan mij beter begrijpen. En voor de rest niets eigenlijk. Ik 
ben het zo gewoon. Maar omdat jij hier vandaag bent, ga ik er wel over nadenken om later misschien wel soms een tolk te 

vragen.” 

(Dove man, 28 jaar)

3. Veranderende levensomstandigheden 
 Sommige geïnterviewden zijn geleidelijk aan meer tolkuren gaan gebruiken in privésituaties in vergelijking 
met voorgaande jaren. Volgens hen is dit te wijten aan het hebben van kinderen, ervoor hadden ze bijvoorbeeld 
enkel tolk nodig in hun werksituatie. Nu moeten ze voor hun kind(eren) naar de gynaecoloog, op consultatie bij 
hun dokter, oudercontacten, … Ze geven aan dat ze het belangrijk vinden op de hoogte te zijn wat er met/rond 
hun kind(eren) gebeurt. 

“Nu heb ik geen kinderen. Maar stel dat ik kinderen heb, dan zou ik het gebruiken voor in de school vergaderingen, 
ouderavonden, … Dan misschien wel.”

(Dove vrouw, 28 jaar)

“Mijn ouders kunnen goed gebaren. De familie van mijn vriend is ook doof dusja. Zo heb ik dan geen tolk nodig voor de 
familiefeesten. Maar de laatste tijd doe ik meer aanvragen, nu heb ik dat toevallig meer nodig omdat ik nu in verwachting 
ben. Bijvoorbeeld voor de gynaecoloog, voor de echo’s, de ziekenhuisafspraken enzovoort, alles wat te maken heeft met 

de baby”. 

(Dove vrouw, 24 jaar)
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 Dit geldt ook voor deelnemers die al wat ouder zijn: zij hebben meer behoefte aan een tolk in 
privésituaties, bijvoorbeeld voor controles of consultaties bij de dokter of specialist in het ziekenhuis in geval van 
gezondheidsproblemen. Anderzijds schrikt het gebruik van technologie de oudere doven af. Uit het onderstaande 
citaat blijkt dat oudere doven niet goed met de computer kunnen werken, en met de webapplicatie om een 
tolkaanvraag in te dienen. 

“De laatste tijd gebruik ik meer tolkuren door mijn gezondheidsproblemen. Ik weet welke problemen de oudere doven 
ervaren. Zij hebben geen vertrouwen in het CAB. Ik denk dat zij denken dat zij niet zullen zwijgen en dingen verder 

vertellen. Maar ook technisch… Ze weten niet hoe ze met de computer moeten werken. Daar kan ik hen wel bij helpen, 
maar als ik dan weg ben, weten ze het niet meer. Daar moet echt iemand bijzitten om het in te vullen en het uit te leggen. 
Want het  is ook een probleem van hoe ze de tolkaanvraag moeten invullen. Ik ken zo’n drie doven die gewoon niet weten 

hoe ze dat verder moeten doen.”

(Dove man, 70 jaar)

 De interviewstudie toonde ook aan dat oudere deelnemers net minder vaak een tolk gebruiken in 
privésituaties dan vroeger omdat hun kinderen zelfstandiger worden en/of hun eigen tolkuren hebben. 

“Nu zijn mijn kinderen groot en staan ze op eigen benen. Ik heb drie volwassen kinderen, ze zijn uitgevlogen. Ze hebben 
ook elk hun eigen tolkuren. Het is enkel nog ik en mijn man. We hebben geen oudercontacten meer enzo.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

 Het onderzoek toont verder aan dat het hebben van dove familie ook een reden kan zijn voor het 
weinig gebruiken van een tolk in privésituaties. Omdat de (groeps-)gesprekken tijdens het familiefeest sowieso 
in Vlaamse Gebarentaal verlopen ondervindt men dus geen communicatiebarrières.

4. Tolk en de taal
 De deelnemers gaven tijdens de interviews aan dat het steeds moeilijker wordt om een beschikbare 
tolk te vinden waardoor ze de moed opgegeven hebben om alsnog een tolkaanvraag in te dienen. Voor hen 
is dit verloren energie. De zoektocht naar een beschikbare tolk Vlaamse Gebarentaal zou om verschillende 
redenen bemoeilijkt worden. Ze wijten het aan een tekort aan voltijdse tolken, de motivatie van tolken zou minder 
zijn omwille van het onaantrekkelijke salaris of statuut en ook de regio zou een rol spelen. Zo vinden mensen die 
afgelegen of ver wonen van de stad of de regio van een opleidingscentrum waar er tolken afgestudeerd zijn (bvb. 
Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) in Sint-Amandsberg, Universiteit in Antwerpen) 
moeilijker een tolk. 

“Het is heel moeilijk om een tolk te vinden, dat is jammer. Ik vind er geen, er zijn er misschien 7 of 8, maar het is te ver en 
dan geef ik het op. Iemand zei dat wij het moeten vragen in Kortrijk aan het CVO om opleiding te voorzien voor de tolken.” 

(Dove man, 70 jaar)
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“Het is de laatste tijd erg moeilijk om een tolk te vinden. Vroeger ging dat rapper. Nu moet ik soms 2 of 3 weken op 
voorhand al een tolk aanvragen. Ik doe dat soms 3 weken op voorhand en dan vind ik soms toch nog geen tolk. Dat is 

lastig. Ik denk dat veel mensen bezet zijn. Toevallig zijn er ook veel dove mensen die een tolk willen aanvragen, misschien 
ligt het ook daaraan. Ofwel hebben de tolken het zelf te druk.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

“Er moeten meer tolken beschikbaar zijn. Gewoon meer tolken, zodat er meer mensen zijn die misschien vrij zijn. Nu 
moeten die weinige tolken werken voor iedereen. Als ik soms kijk op de facebookgroep “Tolk VGT gezocht”, dan zie ik dat 
er soms 3 mensen zijn die nog een tolk zoeken op hetzelfde moment. Zoveel mensen voor zo weinig tolken. Dat gaat niet 

hé. Tolken zeggen ook dat ze weinig verdienen. Dat is ook een reden waarom er veel stoppen. Misschien is het dat.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

 Dankzij de interviews zijn we te weten gekomen dat er blijkbaar verschillende manieren zijn om een 
tolk te vinden, naargelang de voorkeur en nood van de dove aanvrager. Zo gaat men bijvoorbeeld eerst via 
SMS of een privé-berichtje op Facebook contact opnemen met twee of drie van hun vaste of ‘voorkeurs’tolken. 
Indien niemand van hen kan neemt men dan langs diezelfde weg contact op met verschillende tolken, of door 
op Facebook een oproep te plaatsen in de groep “Tolk VGT gezocht” en mensen te taggen. Als er een bepaalde 
termijn verstreken is en er is nog geen tolk gevonden, gaat men een officiële tolkaanvraag indienen op de 
website van het CAB, zodat het openbaar staat voor alle tolken in Vlaanderen. 

“Meestal zend ik sms’jes naar de tolken. Soms stuur ik het ook door naar CAB. Maar ik probeer meestal via sms, want 
ik heb altijd graag dezelfde persoon. Dus ik zend meestal een bericht om te vragen of zij vrij is. Ik heb er zeker 15 in mijn 

gsm, maar meestal vraag ik eerst aan 2 of 3 tolken die ik het liefste heb. Als zij niet kunnen, dan stuur ik toch gewoon 
een bericht naar de anderen om te vragen of zij kunnen. Dan probeer ik het toch, tot er iemand vrij is. Soms doe je een 

aanvraag via het CAB, vol goede moed, en dan krijg je maar geen antwoord. Als ik in plaats daarvan zelf snel naar iemand 
stuur, dan vind ik vaak direct zelf een tolk. Dat is toch vervelend…”

(Dove vrouw, 47 jaar)

 Daarnaast kwam ook het thema afstandstolken aan bod tijdens het onderzoek. Eén deelnemer gebruikt 
haar L-uren nu minder omdat ze meer gebruikt maakt van de afstandstolken, aangezien het volledig gratis is en 
op afstand kan gebeuren. 

“Dankzij het afstandstolken kan ik nu ook meer en meer met mensen telefoneren. Het is niet meer nodig dat ik met 
iedereen persoonlijk afspreek. Want dat was vroeger echt vervelend. Ik moest dan overal fysiek naartoe. Ik was altijd zo 

lang bezig met af te spreken met iedereen. Ook kan ik meer en meer dingen zelfstandig doen. Ik hoor van veel mensen dat 
zij hun begeleiding hebben, maar ik nooit. ik kan het meer en meer zelf dankzij de afstandstolk.”

(Dove vrouw, 47 jaar)
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Uit de interviewstudie is verder gebleken dat men moeite ervaart met de verschillende varianten van de 
Vlaamse Gebarentaal. De verschillende regio’s in Vlaanderen hebben elk hun eigen variant, zodat bijvoorbeeld 
een doof persoon uit Limburg moeite zal hebben met het begrijpen van een West- of Oost-Vlaamse tolk.

“Tolken hebben vaak nieuwe gebaren en ik ben al wat ouder. Ik heb een voorbeeld van een andere oude dove man van 
ongeveer dezelfde leeftijd als ik die dezelfde operatie als mij moest ondergaan. Ik heb een stoma en de tolk had mij goed 

uitgelegd hoe ik dat thuis moest doen. Maar hij had dat niet goed begrepen. Als het vol was, wist hij niet hoe hij dat moest 
uitgieten. Hij heeft dat lang niet geweten, en toen heb ik hem dat uitgelegd. Dat is heel gevaarlijk.”

(Dove man, 70 jaar)

 Een deelnemer uit het onderzoek vertelde dat zij alleen een tolk inschakelt in een privésituatie indien er 
sprake is van een andere taal naast gesproken Nederlands, zoals Engels of Frans bijvoorbeeld. 

“Ik gebruik echt wel weinig tolk Vlaamse Gebarentaal. Ik gebruik het enkel in situaties als ik weet dat die mensen moeilijk 
Nederlands praten; Ik had een keer infonamiddag en ik wist dat die mensen normaal gezien Frans praten, maar ze gingen 

hun best doen om Nederlands te praten; Maar ik weet al op voorhand, dat als het niet hun moedertaal is, dat dat zeer 
moeilijk is voor mij om dat te begrijpen. Dan heb ik een tolk aangevraagd, maar voor de rest echt wel weinig.”

(Dove vrouw, 31 jaar)

 Tot slot blijkt dat de kwaliteit van de Vlaamse Gebarentaal een belangrijke invloed heeft op het al dan 
niet gebruiken van een tolk. Ook de aanwezigheid van een tolkstagiaire wordt soms als storend ervaren door de 
dove gebruiker, zoals hieronder vermeld.

“Er was een tolk die ging komen voor 4u en zij had een stagiair mee. Dat had ik niet gevraagd, het werd dan vertaald 
in gebrekkige gebarentaal. Ik kon het echt totaal niet volgen. De tolk tolkte een halfuur, en dan was het de beurt aan 

de stagiair. Dat kon ik echt niet aanvaarden. Op die manier gaat de communicatie echt niet. Zo begrijp ik nog minder. 
Helemaal niet 100 procent. Het is belangrijk dat ik alle informatie meekrijg. Maar die tolken wisselden elkaar af en ik gaf het 

gewoon op. Ik zat maar met een half oor te luisteren. Als ik iemand niet begrijp, of het is te moeilijk, en dan weet ik dat ik 
die persoon niet meer moet vragen. Soms weet je echt niet hoe ze aan hun diploma geraakt zijn.”

(Dove man, 59 jaar)

“Ik vind dat er op termijn afspraken moet komen over tot welke leeftijd mensen mogen tolken, officieel. Omdat je maar 
één keer opgeleid bent, en je hebt het diploma voor tolk, is dat alles. Er zijn mensen die niet voltijds tolken en dus niet 

vaak tolkopdrachten aannemen, dat maakt het soms zeer moeilijk en zeer verwarrend. Ok, je moet wel iedereen de 
kansen geven. Maar je hebt soms ook mensen die niet mee kunnen met de snelheid waaraan dat wij praten en dan denk 

ik bijvoorbeeld aan oudere mensen. Ja… Die mensen moeten zich gewoon bewust zijn van welke opdrachten dat ze 
aanvaarden.”

(Dove vrouw, 31 jaar)
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 Hoewel de kwaliteit van de tolk een belangrijk punt is, is het een interessante bevinding uit het onderzoek 
dat er toch moeilijk gecommuniceerd wordt met/naar de tolken toe. Als er bijvoorbeeld ontevredenheid is bij de 
dove gebruiker, kan dat moeilijk gedeeld worden met de tolk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van 
de gebarentaal, of over hun professionele houding als tolk. Er is nog weinig sprake van een feedbackcultuur 
tussen dove gebruikers en tolken.

“Ik zeg er niks van als ik niet tevreden ben of de tolk niet kan verstaan. Dan vraag ik die tolk gewoon niet meer voor 
volgende keer. Ik heb geen zin om die persoon te kwetsen. Dat is ook niet goed. Als ze van iedereen te horen krijgen dat 

ze niet goed zijn, gaan ze zich nog slechter voelen.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

“Ik had eens iemand die kwam tolken en die bakte er echt niks van. Die gebaarde heel raar. Nee, ik zeg dat nooit. Ik wil hen 
ook niet kapot maken. Dat zou te pijnlijk en te emotioneel zijn, ze zouden misschien wenen. Ik wil niemand kwetsen. Ik laat 

dat dan gewoon zitten. Aan wie moet ik dat dan laten weten?”

(Dove man, 59 jaar)

Evaluatie van het tolkensysteem en het CAB 

 Naast het onderzoek naar de motieven voor al dan niet gebruiken van de L-uren, werden de deelnemers 
ook gevraagd om de manier van werken met de tolk(aanvragen) en het systeem van het CAB over het algemeen 
te evalueren, aangevuld met de concrete suggesties voor eventuele verbeteringen. 
 Uit de kwalitatieve interviewstudie zijn er een aantal interessante bedenkingen naar voren gekomen die 
kunnen helpen bij het verbeteren van het systeem en/of sensibilisering ervan. Ten eerste is er volgens een aantal 
deelnemers een gebrek aan sensibilisering en transparante communicatie vanuit het CAB. 
Volgende behoeften werden aangegeven door de deelnemers: meer informatie zoals een stand van zaken en 
allerhande nieuwtjes delen en verspreiden via social media (Facebook) en de website, liefst gecombineerd met 
een videoboodschap in VGT, aangevuld met ondertitels of de geschreven tekst hiervan. Toen ik een brochure 
over het CAB meegaf na het interview maakte een deelnemer ook de opmerking dat de brochure erg verouderd 
is qua lay-out en vormgeving. 

Dat is het belangrijkste, ze moeten meer informatie verspreiden. Misschien dat er dan meer mensen zouden zijn die 
bijleren. Als er iets nieuws is, moet daar altijd informatie over verspreid worden, altijd maar voort. Maar nu is het soms heel 
lang stil, en blijkt dat er al een jaar of twee jaar iets veranderd is waar ik niks van weet, dat is al vier of vijf maal gebeurd… 

Het zou beter regelmatig gebeuren.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

“Er mag meer informatie gegeven worden vind ik. Bijvoorbeeld op Facebook, of op een website. Het is waar dat ik dat nog 
nooit gezien had, of nooit van gehoord had. Dat is waar… Dus meer informatie geven… In feite zouden alle Vlamingen dat 

moeten weten, maar hoe wil je dat doen? Ik denk dat nieuws zich toch altijd snel via Facebook verspreidt.”

(Dove man, 28 jaar)
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“Er zouden meer video’s in gebarentaal mogen zijn, met de tekst erbij voor de horende mensen, horende ouders van dove 
kinderen bijvoorbeeld. Gewoon de informatie verspreiden in beide talen. Het moet samen: de video en de Nederlandse 

tekst onder elkaar. Eerlijk gezegd zie ik bijna nooit iets van video’s bij het CAB.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

 De voorkeur gaat uit naar een doof persoon die vlot VGT kan en inhoud die toegankelijk, met andere 
woorden laagdrempelig is, voor alle leeftijden. Oudere doven gaven aan soms de uitleg of video’s die nu op de 
website van het CAB staan moeilijk te kunnen volgen of begrijpen. Voor deze doelgroep is er nood aan persoonlijke 
contacten en/of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van huisbezoeken, zoals een deelnemer dit reeds 
vrijwillig doet bij enkele dove ouderen. 

“Ik heb liever dat er een dove persoon ter plaatse komt. Want soms begrijp ik niet alle woorden en weet ik niet wat de 
woorden betekenen. Ik heb liever de gebaren, soms zijn de gebaren beter dan de geschreven ondertiteling. Ik wist niet 
dat er soms lezingen worden georganiseerd bij de dovenclubs door het CAB. Maar dan moeten de doven wel naar de 
dovenactiviteiten gaan. Er zijn er veel die daar nooit naartoe gaan, ikzelf bijvoorbeeld ga daar nooit naartoe. Er zijn nog 

andere doven die ook nooit naar de doven gaan. Daar moet je ook aan denken.”

(Dove vrouw, 60 jaar)

 Verder gaven de deelnemers enkele suggesties en opmerkingen mee over de werking van het CAB op 
vlak van tolkaanvragen, communicatie etc. Uit de interviewstudie blijkt dat een aantal deelnemers interesse 
hebben voor het ontwikkelen van een app. De zoektocht naar een beschikbare tolk en het invullen van de 
tolkaanvragen zou minder tijdrovend en effectiever zijn op die manier.

“Iedereen zou een app moeten hebben. Het wordt ook meer en meer gebruikt. Ik zou ook liever hebben dat ik gewoon 
een app van het CAB kan gebruiken. Als ik bijvoorbeeld op straat iets nodig heb, moet ik nu eerst wachten tot ik thuis ben. 

Of moet ik internet eerst openen, en dan moet ik daarin nog zitten zoeken.  Het zou veel makkelijker zijn om een app te 
hebben waarmee je direct verbinding kan maken. Dat zou sneller gaan, dat denk ik ook.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

 Een aandachtspunt dat naar voren kwam uit het onderzoek is dat de wachtwoorden voor het aanmelden 
op de website (van www.tolkaanvraag.be) vaak complex en moeilijk te onthouden zijn, zeker voor oudere 
doven. Het zou bijvoorbeeld gemakkelijker zijn om zelf een wachtwoord1 te kunnen kiezen en aan te passen. 
Verder wordt het ontvangen van persoonlijke mails van het CAB soms als storend ervaren. Dit kan misschien 
vermeden worden indien men onmiddellijk een melding krijgt bij een fout of onvolledigheid tijdens het invullen 
op de website.

1 Omstreeks april 2019 gebeurde de overgang van de oudere webapplicatie naar een nieuwere webapplicatie 2.0 
(tolkaanvraag.be). Nu is het wel mogelijk om zelf een wachtwoord te kiezen en aan te passen naar eigen voorkeur.
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“De wachtwoorden moeten ze ook gemakkelijker maken. Dove ouderen hebben er altijd moeite mee, als ik weg ben, en ze 
moeten beginnen zoeken. Dan weten ze dat wachtwoord ook niet meer. Daarvoor moet er eerst iemand aan huis komen, 
om dat eens rustig uit te leggen. Ook om te zeggen hoe je dat moet openen en de uitleg erbij geven. Installeren, en tonen 

hoe je het moet invullen. Maar invullen moet ook een beetje gemakkelijker worden. Het is niet de bedoeling dat je dat moet 
zitten zoeken.”

(Dove man, 70 jaar)

Ik vind de manier van werken van het CAB zelf soms moeilijk. Ik krijg soms zeer veel mails, met vragen over tolkopdrachten 
of als ik bepaalde dingen niet correct of onvolledig ingevuld heb. Blijkbaar zit daar ergens een fout in, maar in plaats van 

dan een melding krijgen op het moment zelf van de website… Als je bijvoorbeeld zo invult, is het soms niet juist. Dan moet 
je beter direct een melding krijgen in plaats van mails. Want nu is dat altijd echt persoonlijk, mensen die u echt mailen van 
“Sorry, maar uw opdracht, bijvoorbeeld, je bent het adres vergeten”, allé ja, dat er een systeem bestaat dat je niet 20 mails 

krijgt op één dag. Dat is zeer vervelend. Hoe tijdrovend is dat voor die mensen? Niet alleen voor mij maar ook voor die 
andere mensen die dat werk moeten doen.”

(Dove vrouw, 31 jaar)

 Tijdens de interviewstudie zijn er opmerkingen gemaakt over de (upgrade van de) website van het CAB. 
De webapplicatie, waarin de tolkaanvragen geregeld wordt, werd vernieuwd. 

“Ik vond de vorige website veel beter. Dat was veel eenvoudiger. Ik vulde gewoon alles in en dat ging heel snel. Nu is het 
allemaal nieuw, ik heb ook geen informatie gekregen. Ik weet wel dat er her en der lezingen zijn, maar toevallig kon ik nog 

niet aanwezig zijn. Normaal ging ik er bij zijn onlangs in GTG, maar dat ging uiteindelijk niet door. Het is alleszins mijn 
smaak niet. Je moet klikken, en wat moet je dan doen? Klikken hier en daar… Vroeger volgde je gewoon van boven tot 

onder wat je moest doen, dat ging veel sneller; Het is te uitgebreid vind ik. Ik heb ook horen zeggen dat het voor de tolken 
zelf ook niet overzichtelijk is. Er zijn er veel die er niet tevreden van zijn.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

“Ik leer nu de nieuwe webapplicatie kennen, dus later zal ik dat zeker ook nog kennen. Maar de vorige generatie kan 
dat niet meer. Mijn dove moeder heeft zelfs nog nooit een tolk aangevraagd. Ze wordt volgende week 70 jaar. We zullen 
dus flexibeler zijn, dat zal mee opschuiven. In de toekomst zullen 70- en 80-jarigen dat wel kunnen omdat ze dat op een 

jongere leeftijd geleerd hebben.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

 Tijdens het kwalitatieve onderzoek gaf de meerderheid van de deelnemers aan dat de bereikbaarheid 
van het CAB beter kan, aangevuld met enkele suggesties zoals investeren in gebarentalig personeel, meer 
sensibilisering en het laagdrempelig maken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om het CAB te contacteren via 
Skype, Whatsapp of Messenger te voorzien. 



15Onderzoek naar het ondergebruik van L-uren  (CAB)

“Ik zou veel liever hebben dat er ook dove personen in het CAB werken zoals in Doof Vlaanderen. Ze zouden daar ook met 
de horende mensen kunnen samenwerken. De horenden die daar werken kennen geen gebarentaal. Nee… In het CAB 

moet iedereen toch een beetje gebarentaal kennen, zodat je op een aangename manier kan converseren.”

(Dove vrouw, 47 jaar)

“Ik zou eigenlijk niet weten hoe het CAB te bereiken. Het CAB is eerlijk gezegd een soort fabriek voor mij, er is niet echt 
transparantie waardoor het moeilijk te bereiken is vind ik.”

(Dove vrouw, 28 jaar)

Probleem is dat ik geen videoboodschappen in VGT kan verzenden. Ik moet het neerschrijven en opsturen of mailen. Er 
zijn veel oude dove mensen die niet kunnen schrijven of typen omdat ze dat vroeger niet goed geleerd hebben op school, 

dat gaat niet, je zou moeten kunnen berichten versturen in gebarentaal.”

(Dove man, 70 jaar)

“Blijkbaar was er een aantal maanden geleden een tolkopdracht die niet duidelijk was voor het CAB. En dan hadden ze 
niet gebeld naar mijzelf, wat wel kan, of gemaild. Ik had zelfs ook geen mail gekregen. Ze hebben dan gewoon gebeld naar 

mijn werk eigenlijk. Ik vond dat zeer storend, want mijn collega’s hebben dan de telefoon opgenomen, en dan, achteraf 
heb ik vernomen wat eigenlijk het probleem was. Dat vond ik wel zeer raar, voor de privacy ja. Maar dat is wel maar een 
keer gebeurd. Ze zouden bijvoorbeeld een sms kunnen sturen. Maar ik ben nu aan het denken he... Mensen die een tolk 

gebruiken zijn allemaal doof of slechthorend hé. Waarom zou CAB gaan bellen?”

(Dove vrouw, 31 jaar)
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Samenvattende conclusie 

 Het uitgangspunt van dit onderzoek was het in kaart brengen van de reden waarom er sprake is van 
ondergebruik of geen gebruik van tolkuren in privésituaties (‘L-uren’) bij tien dove en slechthorende mensen in 
Vlaanderen en wat het CAB kan doen om bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. 
In het eerste deel van het onderzoek werden de motieven om al dan niet een tolk te gebruiken in privésituaties 
nagegaan. Deze motieven werd ingedeeld volgens vier thema’s: persoonlijke keuze, onwetendheid/onbekendheid, 
veranderende levensomstandigheden en als de laatste de tolk en de taal. 

 Een eerste bevinding was dat er dove en/of slechthorende mensen zijn die beschaamd zijn om Vlaamse 
Gebarentaal te gebruiken in het openbaar of in het bijzijn van familieleden of collega’s. Ook zijn er mensen die 
gewoonweg geen behoefte voelen om hierop beroep te doen, omdat ze zich bijvoorbeeld zelfstandig kunnen 
redden of beroep doen op eigen (horende) partner of familieleden die voor hen (groeps-)gesprekken vertalen 
of samenvatten. Om zeker te zijn dat men een tolk heeft voor een bepaald moment, is er enige voorbereiding(-
stijd) nodig om een aanvraag in te dienen én een tolk te vinden die beschikbaar is. Indien men vooral last minute 
beslist, of de nood is er vaak pas op het moment zelf,  dan zorgt dit er voor dat er vaak geen tolk meer gevonden 
of gezocht wordt. Het gebruiken van een tolk in privésituaties kan soms beangstigend of overweldigend zijn voor 
sommige doven en slechthorenden. Het is een bepaalde drempel die deze mensen over moeten stappen. Enkele 
mensen uitten ook twijfels over de zwijgplicht van de tolken. Naast het feit dat de inhoud van de tolkopdracht op 
zich al gevoelig ligt, vormt ook dit nog een extra drempel om een tolk in te schakelen. 

 Ten tweede is er onwetendheid over het bestaan en de werking van de tolk Vlaamse Gebarentaal.  Ook 
spelen bepaalde transities in het leven een rol: ouder worden, het krijgen van kinderen of kinderen die op 
eigen benen gaan staan. Als laatste zou het tekort aan beschikbare én kwalitatieve tolken ook één van de 
beweegredenen zijn voor het niet of weinig gebruiken van een tolk in een privésituatie. Het vergt veel moed en 
men heeft vaak nood aan een netwerk om er één te vinden die vrij is, dat men die inspanning niet de moeite 
waard vindt voor een bijvoorbeeld een eenmalige afspraak. Uit het onderzoek is er gebleken dat er niet vaak 
feedback wordt gegeven tussen dove gebruikers en de tolken. Indien men de tolk niet begreep, of de houding 
van de tolk niet correct was, heeft men vooral schrik om de tolk te kwetsen en zegt men dus liever niets. Er is 
een duidelijke nood aan uitbreiding van het aantal kwalitatieve tolken, zeker in bepaalde regio’s van Vlaanderen 
waar er bijvoorbeeld geen opleidingscentrum voor tolk Vlaamse Gebarentaal gevestigd is.  

 Tot slot werd er in het tweede deel van het onderzoek diepgaander bekeken welke factoren de 
beslissing(en) om al dan niet een tolk te gebruiken in privésituaties beïnvloeden en welke rol het CAB hierin 
heeft en hoe het kan bijdragen aan de verhoging van de tevredenheid en het gebruik van L-uren. Er is nood aan 
sensibilisering, transparante communicatie en informatieverspreiding op een laagdrempelige manier vanwege 
het CAB. Het liefst door een doof, gebarentalig persoon aan de hand van videoboodschappen in de Vlaamse 
Gebarentaal, aangevuld met ondertitels of geschreven tekst hiervan. Dit kan bijvoorbeeld verholpen worden 
door te investeren in gebarentalig personeel binnen het CAB en/of het aanwerven van een (dove) gebarentalige 
medewerker op het vlak van Communicatie, ICT en Media. Er werd meerdere keren gewezen op de  doelgroep 
oudere doven die men niet in de steek mag laten en waarmee meer rekening gehouden moet worden, door 
bijvoorbeeld persoonlijke contacten te voorzien (aan de hand van lezingen, huisbezoeken of online contact). 

Conclusie 
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Verder kwam het idee om een app, in plaats van een webapplicatie, te ontwikkelen. Dit zou gebruiksvriendelijker 
zijn en tijdswinst opleveren voor de tolkgebruikers. Bovendien zijn enkele onderzoeksbevindingen niet meer van 
toepassing wat de webapplicatie, om tolkaanvragen in te dienen of te organiseren (tolkaanvraag.be), betreft. In 
april 2019 is de webapplicatie vernieuwd en aangepast (2.0) waarbij er zoveel mogelijk rekening gehouden werd 
met de feedback over de gebruiksvriendelijkheid van de verouderde webapplicatie (1.0).

 Uit ons onderzoek is ten slotte ook gebleken dat sensibilisering op een toegankelijke, laagdrempelige 
manier het allerbelangrijkst is. Zo worden doven en slechthorenden zich bewust van hun rechten als dove 
personen en gaan ze vaker beroep doen op een tolk in alledaagse situaties (zoals familiefeesten, recepties, 
tentoonstellingen, doktersafspraken enz.)

Beperkingen en sterktes van het onderzoek  

 Een mogelijke beperking van dit onderzoek is waarschijnlijk de sociaal wenselijkheid van de deelnemers. 
Bij interviews is er mogelijk risico op over- of onderschatting van sommige uitspraken. Doorheen deze studie 
werd er gebruik gemaakt van cross-sectioneel onderzoek2 waardoor we geen uitspraak kunnen doen over de 
richting van de verbanden of veranderingen doorheen de tijd. Voor verder onderzoek zou een longitudinaal 
onderzoek  waardevolle informatie kunnen opleveren. 

 Verder bestond de rekruteringsmethode van het huidig onderzoek uit het aanspreken van tientallen 
deelnemers (met een e-mail of via de post) en vragen of men bereid was om mee te werken aan het onderzoek. 
Het riep soms weerstand op omdat sommige mensen het gevoel hadden dat hun privacy geschonden werd. 
Misschien is het iets om mee in het achterhoofd te houden bij het vervolgonderzoek.  Er kan eerst een openbare 
oproep gedaan worden zodat de deelnemers zich vrijwillig kunnen aanmelden voor het onderzoek. Dan bestaat 
echter wel het gevaar dat bepaalde kandidaten niet aan bod komen tijdens het onderzoek omdat zij de oproep 
bijvoorbeeld niet opgemerkt hebben of niet actief zijn in de dovengemeenschap of een bepaalde community…

 De verwerking van de interviewgegevens gebeurde enkel door de onderzoeker zelf. De betrouwbaarheid 
van een onderzoek kan verbeterd worden door het vergelijken van de data-analyse door verschillende 
onderzoekers. Dat was binnen dit kader echter niet haalbaar. Bovendien mag de unieke taal van de deelnemers, 
namelijk de Vlaamse Gebarentaal, niet vergeten worden. Voor dit onderzoek was het cruciaal dat de onderzoeker 
de Vlaamse Gebarentaal voldoende beheerste om het onderzoek zelf te kunnen uitvoeren en te kunnen 
analyseren. Deze voorwaarde was in dit geval vervuld en dat is ook meteen de sterkte van dit onderzoek. 

 Voor dit onderzoek werd er geen onderscheid gemaakt tussen vroegdoven en (plots-) laatdoven, tussen 
gebarentalige en orale dove mensen. Dit is eveneens een sterkte van dit onderzoek: het spreekt een zo breed 
mogelijk publiek aan zonder iemand uit te sluiten. 

2 Onderzoek waarbij men dezelfde deelnemers in de loop van de tijd volgt en op vaste momenten onderzoekt, 
meestal verspreid over verscheidene meetmomenten.
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Bijlage 1: Interviewschema

- Overlopen van informatiebrief en informed consent 
- Informed consent laten tekenen 
- Uitleggen dat leefsituatie privésituatie betekent (L-uren) 
- Camera installeren + checken 

1.   Ondergebruik van L-uren 
• Weet u hoe het systeem van tolkuren voor in leefsituatie werkt? 

• Hoeveel tolkuren krijgt u bijvoorbeeld voor in de leefsituatie? 
• Kent u CAB? Weet u wat CAB doet? Kunt u dat uitleggen? 
• Kunt u uitleggen hoe u recht kan krijgen op tolkuren in de leefsituatie? Hoe gaat dit in zijn werk?
• Kunt u uitleggen hoe u een tolkaanvraag indient? 
• Kent u het bestaan van tolkaanvraag.be? Leg uit hoe dit te werk gaat indien u dat weet? 
• Indien men tolkuren in de leefsituatie (L-uren) niet kent of de werking van CAB niet goed kent 
• uitleggen over CAB en hoeveel men recht heeft op L-uren

• Maakt u gebruik van L-uren? 
• Hoe vaak? 
• Indien niet, waarom niet? 

• Waarom gebruikt u geen of heel weinig L-uren? 
• Mogelijkheden: u kent het bestaan ervan niet, moeite met aanvraagprocedure bij VAPH of bij het vragen 
van tolk, geen behoefte, moeite met de tolken die u worden toegewezen, moeite met de organisatie van het 
systeem, schrik om de tolk niet te kunnen verstaan, schaamte, bang dat de uren op zullen zijn op het einde 
van het jaar, de tolk niet kennen, niet-kwalitatieve tolken, niet vertrouwen, slechte ervaring met tolken, schrik 
te moeten betalen, de tolk niet kennen, … 

• Weet u hoe u, mits motivatie, beroep kan doen op extra L-uren indien uw L-uren op zijn? 
• In welke situaties maakt u (geen) gebruik van L-uren? 
• Weet u waarvoor L-uren gebruikt kan worden? Zijn er situaties of geef voorbeelden waarin u L-uren niet zou 

gebruiken? Waarom?

2.   Knelpunten
a.    VAPH 
• Wat vindt u van de procedure om L-uren bij VAPH aan te vragen? 

• Welk aspect maakt het makkelijk of juist moeilijk? 
• Hoe zou de aanvraagprocedure makkelijker of vlotter kunnen? 

b.   CAB 
• Wat vindt u van de procedure over het aanvragen van tolkopdrachten op L-uren? 

• Welk aspect maakt het makkelijk of juist moeilijk? 
• Hoe zou de aanvraagprocedure makkelijker of vlotter kunnen? 

Bijlagen
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• Welke manier verkiest u om tolkopdrachten in te dienen voor in de leefsituatie? Waarom zou dit het meest 
vlot of snel werken?

• Website tolkaanvraag.be, brief, e-mail, SMS, … 

• Wat vindt u van de tolken die u toegewezen krijgt voor L-uren? 
• Wanneer u een tolk aanvraagt, krijg u dan altijd een tolk toegewezen? 

• In welke gevallen niet? Hoe vaak?
• Weerhoudt dit u er soms van een tolk aan te vragen? 

• Weet u wat een voorkeurstolk betekent? 
• Maakt u gebruik van een voorkeurstolk? 
• Weerhoudt dit u er soms van een tolk aan te vragen als uw voorkeurstolk(en) niet beschikbaar is?

3.   Evaluatie van het systeem
• Wat kan ervoor zorgen dat de procedure om tolkaanvragen in te dienen voor in de leefsituatie via CAB 

gebruiksvriendelijker wordt?
• Wat kan er misschien voor zorgen dat u meer L-uren zal gebruiken naar de toekomst toe? 
• Wat vindt u van de organisatie door CAB over: 

• Toewijzing van tolken 
• Afspraken rond laattijdige annulaties etc.
• Tolkopdrachten in de leefsituatie (L-uren) 
• … 

• Link met vorige vraag: wat kan er beter? 
• ips, suggesties, …?

• Kunt u met uw vragen of klachten over het gebruik van L-uren bij CAB terecht?  
• Ervaringen? 

• Wilt u nog iets zeggen dat niet aan bod gekomen is tijdens dit interview? 

- Afronden 
- Camera uitzetten + checken 
- Bedanken + kleinigheidje geven 
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Bijlage 2: Informed consent

INFORMATIEBRIEF 
Doven en slechthorenden die erkend zijn bij het VAPH (voluit: Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap) hebben recht op tolkuren. Er is een groep mensen die geen of heel weinig tolkuren in de leefsituatie 
gebruiken. Deze soort tolkuren worden ook kort “L-uren” of “privé-tolkuren” genoemd. Het doel van dit onderzoek 
is voornamelijk een beter inzicht krijgen in het ondergebruik van L-uren via CAB (Vlaams Communicatie Assistentie 
Bureau voor Doven vzw). 

Situering van het onderzoek
In het onderzoek worden interviews afgenomen van tien dove en slechthorende mensen om hun opinies en/of 
ervaringen in het ondergebruik van L-uren in kaart te brengen. 

Verloop van het interview
Het interview wordt individueel afgenomen en zal maximaal een uur duren. Dit interview wordt opgenomen 
(beeldopname) voor een vlottere verwerking van de gegevens achteraf. 

Wat met de verzamelde gegevens? 
De gegevens van de interviews zullen steeds anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. De persoonsnamen 
zullen geanonimiseerd worden in het eindresultaat. Dat houdt in dat niemand kan achterhalen wie deelnam en 
wat hij of zij precies gezegd heeft.

Is deelname verplicht? 
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijblijvend. Je kan op elk moment stoppen met het interview zonder dat 
je daarvoor een reden dient op te geven. Als er vragen zijn waarop je liever niet antwoordt, is dit geen probleem. 
Als je na het onderzoek jouw deelname wil intrekken, is dit ook mogelijk. De verzamelde informatie zal dan niet 
gebruikt worden. Door het ondertekenen van dit document verklaar je alleen op de hoogte te zijn van de aard 
van het onderzoek en bereid te zijn deel te nemen.

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt over het onderzoek, kan je ook steeds de onderzoekster contacteren: 
Sara Van Leuven (vanleuvensara@gmail.com) 

Alvast bedankt voor jouw medewerking! 
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INFORMED CONSENT 

Ik, ondergetekende, …................................................................................................ verklaar hierbij dat ik, als 
deelnemer van het interview:

1. De informatiebrief heb gelezen en volgende uitleg in Vlaamse Gebarentaal heb gekregen over de aard, 
methode en doel van het onderzoek. Indien ik extra informatie wens kan ik deze altijd verkrijgen bij Sara Van 
Leuven;

2. Totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek; 
3. De toestemming geeft voor het maken van een beeldopname tijdens het gesprek;
4. De toestemming geef aan de onderzoekster om de resultaten uit het interview te gebruiken; 
5. Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te zetten 

en dit zonder enig gevolg; 
6. Ervan op de hoogte ben dat ik de onderzoeksbevindingen kan krijgen; 

Voor akkoord, 

(plaats) ………………………………………………………………………………

op  …………………………………………………………………………………...

handtekening van de onderzoekster: Sara Van Leuven 

………………………………………………………..

Handtekening van de deelnemer: 

………………………………………………………..


