
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Fins
Ik moet naar het ziekenhuis Minun tarvitsee päästä sairaalaan

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Voin pahoin.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Apua!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Soittakaa ambulanssi!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Fins
Het doet hier pijn. Tähän sattuu.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Minulla on ihottumaa täällä.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Minulla on kuumetta.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Minä olen vilustunut.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Minulla on yskä.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Olen koko ajan väsynyt.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent

Pagina 1 23.05.2023



Reizen
Gezondheid
Ik ben duizelig. Minua huimaa.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Minulla ei ole ruokahalua.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. En pysty nukkumaan öisin.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Minua puri hyönteinen.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. _[ruumiinosa]ni on kipeä.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. _[Ruumiinosa]ni ei liiku.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ...pää...
Lichaamsdeel

... buik ... ...Vatsa...
Lichaamsdeel

... arm ... ...Käte...
Lichaamsdeel

... been ... ...Jalka...
Lichaamsdeel

... borst ... ...Rintakehä...
Lichaamsdeel
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... hart ... ...Sydäme...

Lichaamsdeel

... hals ... ...Kurkku...
Lichaamsdeel

... oog ... ...Silmä...
Lichaamsdeel

... rug ... ...Selkä...
Lichaamsdeel

... voet ... ...Jalka...
Lichaamsdeel

... hand ... ...Käte...
Lichaamsdeel

...oor ... ...Korva...
Lichaamsdeel

... darmen ... ...Sisukse...
Lichaamsdeel

... kies ... ...Hampaa...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Minulla on diabetes.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Minulla on astma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Minulla on sydänvaivoja.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Olen raskaana.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Onko se tarttuvaa?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Tarvitsen lääkärintodistuksen.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Minulla on jo parempi olo.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Se on pahentunut.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Se on ennallaan.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Fins
Ik wil graag ___. Haluaisin ostaa ___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers särkylääkettä
Geneesmiddel

penicilline penisiliiniä
Geneesmiddel
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aspirine aspiriinia

Geneesmiddel

insuline insuliinia
Geneesmiddel

zalf salvaa
Geneesmiddel

slaappillen unilääkkeitä
Geneesmiddel

maandverband terveyssiteitä
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel desinfiointiainetta
Medisch product

pleisters laastareita
Medisch product

verband ideaalisidettä
Medisch product

De pil e-pillereitä
Medisch product

condooms kondomeita
Ander product

zonnebrand aurinkovoidetta
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Fins
Ik ben allergisch voor ___. Olen allerginen ___.

Je allergieën noemen
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pollen siitepölylle

Allergie

dierenharen eläimille
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken ampiaisenpistolle
Allergie voor insecten

stofmijten pölypunkeille
Allergie

schimmel homeelle
Allergie

latex lateksille
Allergie

penicilline penisiliinille
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's pähkinöille / maapähkinöille
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Voedselallergie

ei kananmunalle
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
Voedselallergie

meel/tarwe jauhoille/vehnälle
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel maidolle / laktoosille / maitotuotteille
Voedselallergie
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gluten gluteenille

Voedselallergie

soja soijalle
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Voedselallergie

champignons/paddestoelen sienille
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot hedelmille / kiiville / kookokselle
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander inkiväärille / kanelille / korianterille
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Voedselallergie

alcohol alkoholille
Voedselallergie
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