
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Engels
Ik moet naar het ziekenhuis I need to go to the hospital.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. I feel sick.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! I need to see a doctor immediately!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Help!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Call an ambulance!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Engels
Het doet hier pijn. It hurts here.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. I have a rash here.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. I have a fever.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. I have a cold.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. I have a cough.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. I am tired all the time.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. I feel dizzy.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. I don't have any appetite.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. I can't sleep at night.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. An insect bit me.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. I think it's the heat.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb I think that I have eaten something bad.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. My _[body part]_ hurts.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. I can't move my _[body part]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... head ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... stomach ...
Lichaamsdeel

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

... been ... ... leg ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... chest ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... heart ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... throat ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... eye ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... back ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... foot ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... hand ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... ear ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... bowels ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... tooth ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. I have diabetes.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. I have asthma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. I have a heart condition.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. I'm pregnant.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? How many times a day should I take this?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Is it contagious?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Here are my insurance documents.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. I don't have health insurance.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. I need a sick note.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. I feel a bit better.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. It has gotten worse.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. It's the same as before.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Engels
Ik wil graag ___. I would like to buy some___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers painkillers
Geneesmiddel

penicilline penicillin
Geneesmiddel
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aspirine aspirin

Geneesmiddel

insuline insulin
Geneesmiddel

zalf ointment
Geneesmiddel

slaappillen sleeping pills
Geneesmiddel

maandverband sanitary pads
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel disinfectant
Medisch product

pleisters band aids
Medisch product

verband bandages
Medisch product

De pil birth control pills
Medisch product

condooms condoms
Ander product

zonnebrand sun protection
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Engels
Ik ben allergisch voor ___. I'm allergic to ___.

Je allergieën noemen
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pollen pollen

Allergie

dierenharen animal hair
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken bee stings/wasp stings
Allergie voor insecten

stofmijten dust mites
Allergie

schimmel mold
Allergie

latex latex
Allergie

penicilline penicillin
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's nuts/peanuts
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten sesame seeds/sunflower seeds
Voedselallergie

ei egg
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen seafood/fish/shellfish/shrimps
Voedselallergie

meel/tarwe flour/wheat
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel milk/lactose/dairy
Voedselallergie
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gluten gluten

Voedselallergie

soja soy
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais leguminous plants/beans/peas/corn
Voedselallergie

champignons/paddestoelen mushrooms
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot fruit/kiwi/coconut
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander ginger/cinnamon/coriander
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook chives/onions/garlic
Voedselallergie

alcohol alcohol
Voedselallergie
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