
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Deens
Ik moet naar het ziekenhuis Jeg er nødt til at skal på sygehuset.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Jeg føler mig dårlig.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Hjælp!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Ring efter en ambulance!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Deens
Het doet hier pijn. Det gør ondt her.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Jeg har et udslæt her.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Jeg har feber.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Jeg er forkølet.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Jeg har en hoste.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Jeg er træt hele tiden.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Jeg er svimmel.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Jeg har ikke nogen appetit.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Jeg kan ikke sove om natten.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Et insekt bed mig.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Jeg tror det er varmen.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Min _[kropsdel]_ gør ondt.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... hoved ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... mave ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... arm ...
Lichaamsdeel

... been ... ... ben ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... bryst ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... hjerte ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... hals ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... øje ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... ryg ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... fod ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... hånd ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... øre ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... indvolde ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... tand ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Jeg har diabetes.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Jeg har astma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Jeg har dårligt hjerte.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Jeg er gravid.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Er det smitsom?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke
alkohol?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Her er mine forsikringsdokumenter.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Jeg har ikke sygesikring.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Jeg har brug for en sygemelding.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Jeg har det lidt bedre.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Det er blevet værre.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Det er det samme som før.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Deens
Ik wil graag ___. Jeg vil gerne købe noget___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers Smertestillende
Geneesmiddel

penicilline Penicillin
Geneesmiddel
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aspirine Aspirin

Geneesmiddel

insuline Insulin
Geneesmiddel

zalf Salve
Geneesmiddel

slaappillen Sovepiller
Geneesmiddel

maandverband Hygiejnebind
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel Desinfektionsmiddel
Medisch product

pleisters Plastre
Medisch product

verband Forbindinger
Medisch product

De pil P-piller
Medisch product

condooms Kondomer
Ander product

zonnebrand Solbeskyttelse
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Deens
Ik ben allergisch voor ___. Jeg er allergisk overfor___.

Je allergieën noemen
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pollen Pollen

Allergie

dierenharen Dyrehår
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken Bistik/hvepsestik
Allergie voor insecten

stofmijten Støvmider
Allergie

schimmel Skimmelsvamp
Allergie

latex Latex
Allergie

penicilline Penicillin
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's Nødder/peanuts
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten Sesamfrø/solsikkefrø
Voedselallergie

ei Æg
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen Skaldyr/fisk/rejer
Voedselallergie

meel/tarwe Mel/hvede
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel Mælk/laktose/mælkeprodukter
Voedselallergie
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gluten Gluten

Voedselallergie

soja Soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais Leguminous planter/bønner/ærter/majs
Voedselallergie

champignons/paddestoelen Champignoner
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot Frugt/kiwi/kokos
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander Ingefær/kanel/koriander
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook Purløg/løg/hvidløg
Voedselallergie

alcohol Alkohol
Voedselallergie
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