
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Frans
Ik moet naar het ziekenhuis Je dois me rendre à l'hôpital.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Je me sens malade.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Je dois voir un médecin immédiatement !
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Au secours !
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Appelez une ambulance !
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Frans
Het doet hier pijn. J'ai mal là.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. J'ai des rougeurs ici.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. J'ai de la fièvre.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. J'ai un rhume.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Je tousse.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Je suis constamment fatigué(e).
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. J'ai la tête qui tourne.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Je n'ai pas d'appétit.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Je ne dors pas la nuit.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. J'ai été mordu(e) par un insecte.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Je pense que c'est à cause de la chaleur.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... tête ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... estomac ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... bras ...
Lichaamsdeel

... been ... ... jambe ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... poitrine ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... cœur ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... gorge ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... œil ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... dos ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... pied ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... main ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... oreille ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... intestins ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... dent ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Je suis diabétique.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Je fais de l'asthme.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. J'ai un problème cardiaque.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Je suis enceinte.
Meedelen dat je zwanger bent

Pagina 3 23.05.2023



Reizen
Gezondheid
Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Combien de fois par jour dois-je en prendre ?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Est-ce contagieux ?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire
de l'alcool ?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Voici mes papiers d'assurance.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Je n'ai pas d'assurance maladie.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. J'ai besoin d'un certificat médical.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Je me sens un peu mieux.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. C'est pire.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Il n'y a pas de changement.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Frans
Ik wil graag ___. Je voudrais acheter du/de la ___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers anti-douleurs
Geneesmiddel

penicilline pénicilline
Geneesmiddel
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aspirine aspirine

Geneesmiddel

insuline insuline
Geneesmiddel

zalf pommade
Geneesmiddel

slaappillen somnifères
Geneesmiddel

maandverband serviettes hygiéniques
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel désinfectant
Medisch product

pleisters pansements
Medisch product

verband bandages
Medisch product

De pil pilules contraceptives
Medisch product

condooms préservatifs
Ander product

zonnebrand crème solaire
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Frans
Ik ben allergisch voor ___. Je suis allergique au/à la ___.

Je allergieën noemen
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pollen pollen

Allergie

dierenharen poils d'animaux
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken piqûres de guêpes ou d'abeilles
Allergie voor insecten

stofmijten acariens
Allergie

schimmel moisissure
Allergie

latex latex
Allergie

penicilline pénicilline
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's noix/cacahuètes
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten graines de sésame / graines de tournesol
Voedselallergie

ei œufs
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
Voedselallergie

meel/tarwe farine/blé
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel lait/lactose/produits laitiers
Voedselallergie
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gluten gluten

Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
Voedselallergie

champignons/paddestoelen champignons
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot fruits/kiwis/noix de coco
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander gingembre/cannelle/coriandre
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook ciboulette/oignons/ail
Voedselallergie

alcohol alcool
Voedselallergie
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