
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Duits
Ik moet naar het ziekenhuis Ich muss in ein Krankhaus.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Mir ist übel.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Ich muss sofort zu einem Arzt.
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Hilfe!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Ruf einen Krankenwagen!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Duits
Het doet hier pijn. Es tut hier weh.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Ich habe hier einen Ausschlag.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Ich habe Fieber.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Ich habe eine Erkältung.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Ich habe Husten.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Ich bin ständig müde.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Mir ist schwindelig.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Ich habe gar keinen Appetit.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Ich kann nachts nicht schlafen.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Ein Insekt hat mich gestochen.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Ich glaube, es is die Hitze.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... Kopf ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... Magen ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... Arm ...
Lichaamsdeel

... been ... ... Bein ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... Brust ...
Lichaamsdeel

Pagina 2 23.05.2023



Reizen
Gezondheid
... hart ... ... Herz ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... Hals ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... Auge ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... Rücken ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... Fuß ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... Hand ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... Ohr ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... Gedärme ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... Zahn ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Ich habe Diabetes.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Ich habe Asthma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Ich habe ein Herzleiden
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Ich bin schwanger.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Ist das ansteckend?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Ich habe keine Krankenversicherung.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Ich brauche eine Krankschreibung.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Ich fühle mich etwas besser.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Es ist schlimmer geworden.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Es ist unverändert.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Duits
Ik wil graag ___. Ich möchte___kaufen.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers Schmerztabletten
Geneesmiddel

penicilline Penizillin
Geneesmiddel
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aspirine Aspirin

Geneesmiddel

insuline Insulin
Geneesmiddel

zalf Salbe
Geneesmiddel

slaappillen Schlaftabletten
Geneesmiddel

maandverband Damenbinde
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel Desinfektionsmittel
Medisch product

pleisters Pflaster
Medisch product

verband Bandagen
Medisch product

De pil Antibabypille
Medisch product

condooms Kondome
Ander product

zonnebrand Sonnenschutz
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Duits
Ik ben allergisch voor ___. Ich bin allergisch gegen___.

Je allergieën noemen
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pollen Pollen

Allergie

dierenharen Tierhaar
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken Bienenstiche/Wespenstiche
Allergie voor insecten

stofmijten Hausstaubmilben
Allergie

schimmel Schimmel
Allergie

latex Latex
Allergie

penicilline Penizillin
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's Nüsse/Erdnüsse
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Voedselallergie

ei Ei
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Voedselallergie

meel/tarwe Mehl/Weizen
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel Milch/Laktose//Molkeprodukte
Voedselallergie
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gluten Gluten

Voedselallergie

soja Soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Voedselallergie

champignons/paddestoelen Pilze
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander Ingwer/Zimt/Koriander
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Voedselallergie

alcohol Alkohol
Voedselallergie
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