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Inleiding  

Nederland bevindt zich midden in een crisis: de corona pandemie. Veel mensen raken besmet 

met het coronavirus en doen beroep op zorg. In ons onderzoek hebben wij ons gericht op hoe 

en door wie mensen die beperkt de Nederlandse taal beheersen geïnformeerd worden over de 

maatregelen hieromtrent in Nederland. Wij richten ons hierbij op de Punjabi gemeenschap in 

Nederland, geschat wordt dat er tussen de 15.000 en 20.000 Punjabi’s wonen in Nederland.1  

Zij bevinden zich voornamelijk in grote steden als Amsterdam, Den Haag en Almere. Punjab 

is een deelstaat gelegen in het noordwesten van India. Wij hebben onderzocht hoe deze 

doelgroep de communicatie in de zorg heeft ervaren gedurende deze coronacrisis. De 

volgende hoofdvraag hebben wij geformuleerd: Hoe wordt de communicatie rondom 

gezondheid en zorg tijdens de corona crisis beleefd door personen met een 

migratieachtergrond uit Punjab in India die de Nederlandse taal beperkt beheersen?  

 

Methode 

We hebben deze hoofdvraag geoperationaliseerd aan de hand van semi-

gestructureerde interviews en enquêtes, die in mei 2020 zijn gevoerd en ingevuld..Via het 

sociale netwerk van één van onze groepsgenoten, die een Punjabi achtergrond heeft, hebben 

wij contact gezocht met (mogelijke) gesprekspartners.  De interviews zijn afgenomen in het 

Nederlands en indien nodig was één van onze groepsleden die Punjabi spreekt aanwezig bij 

het interview om te vertalen.  

 De leeftijd van de Punjabi gesprekspartners ligt tussen de 30 en 65 jaar. Wij hebben 

11 personen gesproken via Whatsapp videobellen waarvan 10 vrouwen en 1 man. We zijn 

met hen in contact gekomen via ons sociale netwerk. Daarnaast hebben wij vier vrouwelijke 

artsen in opleiding gesproken. Om rekening te houden met privacy van de onderzoeksgroep 

hebben wij gewerkt met informed consent en vertrouwelijkheid. In de transcripties van de 

interviews zijn de namen van gesprekspartners geanonimiseerd.  

Ook hebben wij enquêtes afgenomen in zowel Nederlands als Engels. De enquêtes 

hebben we verspreid via een Facebookgroep van de Nederlandse Punjabi gemeenschap en via 

onze gesprekspartners. Aan deze enquête hebben 33 mensen deelgenomen.Via de interviews 

en enquêtes hebben we inzicht verkregen in via welke mediakanalen er wordt 

 
1 Ondanks dat door verschillende bronnen Sikhs wordt gebruikt als synoniem voor Punjabi’s, vermoedelijk 

omdat het Sikhisme de meest aangehangen religie is in Punjab, zullen wij in ons onderzoek refereren naar 

Punjabi’s. Met Punjabi’s refereren wij in dit onderzoek naar personen in Nederland met een migratieachtergrond 

uit Punjab in India.      



gecommuniceerd binnen de gemeenschap en hoe de communicatie vanuit de overheid en 

media wordt ervaren door onze doelgroep. In deze beknopte rapportage presenteren we eerst 

de belangrijkste bevindingen en doen vervolgens een aanbeveling. 

 

Selectie vignettes 

De onderstaande drie verhalen van onze Punjabi gesprekspartners illustreren terugkerende 

thema’s in de afgenomen interviews. 

Nisha is 54 jaar en in 2006 in Nederland komen wonen. Zij vertelt dat zij toen ze nog 

maar net in Nederland woonde, bij een afspraak bij de arts altijd haar man meenam, die de 

Nederlandse taal beter beheerst. Als haar man niet mee kon gaan, dan zette de arts via de 

telefoon een tolk in. Haar dochter vertelt ons dat zij tegenwoordig een Pakistaanse arts heeft 

die Urdu spreekt, een taal die sterk resoneert met Punjabi. Zo vertelt zij: ‘Ja, ja. Dus ze 

spreekt nu eigenlijk wel ook gewoon Nederlands met die Pakistaanse dokter, maar als ze dat 

niet begrijpt, dan praten ze Punjabi’. 

Amrit is een vrouw van 44 jaar en woont 20 jaar in Amsterdam. Op de vraag of zij 

iemand meeneemt naar de arts om te vertalen, antwoordt zij: ‘Ja nu wel ik ga alleen doen, 

maar mijn kinderen zeggen “mama jij praat niet goed Nederlands’’ ik zeg geen probleem ik 

begrijp het wel, ik spreek goed, dokter begrijpt wel mij . . . Als je rustig praat dan eh klinkt 

het goed’. Informatie over de corona maatregelen verkrijgt zij: ‘. . . via sommige vrienden 

van mij sturen van mij via Whatsapp en ook als je bijvoorbeeld van de school van de 

kinderen toch. Sturen mentor, sturen ook van Whatsapp ook kijken tot wanneer zijn scholen 

open en wanneer begonnen’. 

Manju is een vrouw van 45 en is in 2001 in Nederland komen wonen. Zij heeft twee 

kinderen van 14 en van 17. Op de vraag waar zij informatie over de corona maatregelen 

verkrijgt, antwoordt zij: ‘. . .wanneer komt die eh, Nederlands nieuws, ik wil ook samen met 

mijn kinderen horen. En als je snapt niet, dan ik vragen [aan hun] wat zegt die precies’. Ook 

kijkt Manju naar de persconferentie van de minister-president, maar begrijpt niet alles wat hij 

zegt, omdat ‘. . . hun weet je soms echt snel praten, weet je’. Als ze in het ziekenhuis een 

afspraak heeft dan geeft ze aan wat zij nodig heeft om de arts te begrijpen: ‘Als ik alleen 

afspraak bijvoorbeeld ziekenhuis of andere [afspraken], wanneer ik eh praat eh ik meteen 

zeg: als je beetje rustig praat, ik snap alles. Als je snel dan beetje moeilijk voor mij’. 

 

Bevindingen  

Deze verhalen van Punjabi’s in Nederland over hun ervaringen met de communicatie in de 



gezondheidszorg illustreren voor ons een bepaalde mate van zelfredzaamheid. Onze 

respondenten zijn over het algemeen al een langere tijd in Nederland. De gesprekspartners 

gaan om met taalbarrières door bijvoorbeeld een arts te vinden die een vergelijkbare taal als 

het Punjabi spreekt en het door inschakelen van vrienden of familie. Zij vinden zo 

verschillende manieren om eventuele problemen in communicatie op te lossen.  

  Onze gesprekspartners geven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn met de 

communicatie met artsen en zorgverleners en dat deze communicatie goed verloopt. Zo geeft 

41,7% van de respondenten van de enquête aan dat zij de arts zeer goed begrijpt en 50% geeft 

aan dat zij de arts goed begrijpt. De overige 8,3% geeft aan dat ze de arts redelijk goed 

begrijpen. Wanneer ze echter wel problemen ondervinden door taalbarrières lossen zij deze 

op door hulp te vragen aan familieleden, voornamelijk hun kinderen. De kinderen lijken een 

belangrijke rol te spelen in de Punjabi gemeenschap: 

By acting as linguistic and cultural mediators [….], immigrant children, for example, 

perform indispensable household activities that directly contribute to flourishing, 

productive, and sustainable communities (Valenzuela 1999, Orellana 2009, geciteerd 

in García-Sanchez 2018: 175).   

De verantwoordelijkheid voor het overbruggen van taalbarrières leggen ze voornamelijk bij 

zichzelf. Wanneer familieleden niet fysiek aanwezig zijn om te helpen of te vertalen, worden 

deze vaak gebeld. Ook tijdens de coronacrisis, wanneer zij bijvoorbeeld de persconferenties 

van premier Rutte niet volledig begrijpen, helpen met name de kinderen hierbij. Ook online 

kanalen zoals Whatsapp en Facebook zijn belangrijke media om bijvoorbeeld begrijpelijke 

informatie over coronamaatregelen te krijgen, zoals in het vignette van Amrit naar voren 

komt. Sommige gesprekspartners gaven ook aan gebruik te maken van andere oplossingen, 

zoals het vertalen via Google Translate. Wij interpreteren al deze manieren van het omgaan 

met taalbarrières als zelfredzaamheid. Dit wordt ook bevestigt door de enquete waarin 41,7% 

aangeeft dat zij de informatie zeer goed begrijpen, 41,7% begrijpt deze goed en 16,7% 

begrijpt deze redelijk goed.  

 

Suggesties voor beleid 

Wij zijn dit onderzoek begonnen in de veronderstelling dat onze Punjabi doelgroep een 

relatief kwetsbare groep is ten tijde van de coronacrisis, omdat ze op het gebied van taal en 

communicatie barrières zouden ondervinden vanwege een beperkte beheersing van de 



Nederlandse taal. Uit de interviews bleek dat de meeste van onze gesprekspartners de 

Nederlandse taal niet volledig vaardig zijn en ze soms moeite hebben met het begrijpen van 

zogenoemde ‘diepe woorden’ en ingewikkelde zinnen, zoals gebruikt tijdens de 

persconferenties. Tegelijkertijd zien we dat deze groep manieren vindt om om te gaan met 

hun kwetsbaarheid en hierdoor tijdens de crisis niet zozeer nog kwetsbaarder worden. Uit 

bovengenoemde voorbeelden blijkt dat onze doelgroep een sociaal vangnet binnen 

handbereik heeft dankzij hun kinderen, andere familieleden en vrienden. Er is een 

gemeenschap aanwezig van mensen die elkaar helpt en de rol van vertaler op zich neemt 

wanneer dit nodig is.  

 We zijn ons bewust geworden van het feit dat belangrijke nieuwsberichten zoals op de 

website van de NOS enkel in het Nederlands aangeboden worden. Het lijkt ons nuttig om 

deze berichten inclusiever te maken door deze op z’n minst ook te vertalen naar het Engels. 

Daarnaast is het, voor zowel mensen die de Nederlandse taal beperkt beheersen als voor 

laaggeletterden, mogelijk waardevol als er meer gewerkt wordt met beeldmateriaal. 

Informatie vanuit het RIVM is momenteel heel ‘talig’ en door met afbeeldingen en video’s te 

werken veronderstellen wij dat dit voor meer mensen begrijpelijk zal zijn. Omdat onze 

gesprekspartners een sociaal vangnet hebben, is het aan te bevelen om onderzoek te doen 

naar mensen binnen of buiten de Punjabi gemeenschap die minder kunnen terugvallen op 

sociale contacten.  
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