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Afstandstolken binnen de Gentse wijkgezondheidscentra: een nog onontgonnen taalterrein (door
Noa De Sutter en Céline Van De Walle)
“Zo goed als iedereen ging al eens op consultatie bij de huisarts. Of het nu om een verkoudheid, een
wonde of een aanhoudende oogontsteking gaat, meestal kun je vrij goed onder woorden brengen
wat er precies aan de hand is. Dat is niet voor iedereen zo. Meer dan ooit loopt een gesprek tussen
dokter en patiënt vast omdat hun moedertaal verschilt. Een alomtegenwoordig scenario dat menig
arts bekend in de oren zal klinken. Maar wat doe je wanneer jouw talenkennis tekortschiet om een
juiste diagnose te stellen, om diezelfde diagnose over te brengen en om ervoor te zorgen dat de
behandeling correct opgevolgd wordt? In dergelijke taalkundig precaire situaties wordt het best de
hulp van een tolk ingeroepen. Maar livetolken zijn niet altijd beschikbaar en bovendien is de arts
gebonden aan een strak tijdsschema. Misschien kan de afstandstolk hier een redder in nood zijn. “
Recensie van Schrijven met impact (door Hanne Kloots)
Recensie van Ann De Ron, Schrijven met impact. Bereik als onderzoeker, expert of adviseur lezers
buiten je vakgebied. Gent: Academia Press, 2019. ISBN 9789401459037. 160 blz., 17,99 euro.
“Schrijven met impact schudt academici en experts wakker en laat ze nadenken over hun eigen
schrijfproces en de toegankelijkheid van hun teksten. En het mooie is: waarschijnlijk zal die
reflectieoefening uiteindelijk ook hun teksten voor een specialistisch publiek ten goede komen.”
Beide bijdragen zijn gratis downloadbaar op de totaal vernieuwde website van het Tijdschrift Over
Taal.
Die website, met een uitgebreid archief en vele interessante taallinks, vindt u hier:
https://overtaal.be.
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