
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Portugees
Ik moet naar het ziekenhuis Eu preciso ir ao hospital.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Me sinto doente.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Ajuda!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Chame uma ambulância!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Portugees
Het doet hier pijn. Dói aqui.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Eu tenho brotoeja aqui.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Estou com febre.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Estou resfriado.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Estou com tosse.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Me sinto tonto/tonta.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Eu não tenho apetite.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Eu não consigo dormir à noite.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Um inseto me mordeu.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Eu acho que é o calor.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... cabeça ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... estômago ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... braço ...
Lichaamsdeel

... been ... ... perna ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... peito ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... coração ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... garganta ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... olho ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... costas ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... pé ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... mão ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... orelha ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... intestino ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... dente ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Eu tenho diabetes.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Eu tenho asma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Eu tenho problema no coração
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Eu estou grávida.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? É contagioso?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber
álcool?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Eu não tenho seguro saúde.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Eu preciso de um atestado médico.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Sinto-me um pouco melhor.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Estou me sentindo pior.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Estou como antes.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Portugees
Ik wil graag ___. Eu gostaria de comprar___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers analgésico
Geneesmiddel

penicilline penicilina
Geneesmiddel
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aspirine aspirina

Geneesmiddel

insuline insulina
Geneesmiddel

zalf pomada
Geneesmiddel

slaappillen remédio para dormir
Geneesmiddel

maandverband absorvente
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel desinfetante
Medisch product

pleisters band-aids
Medisch product

verband bandagens
Medisch product

De pil contraceptivo
Medisch product

condooms preservativo
Ander product

zonnebrand protetor solar
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Portugees
Ik ben allergisch voor ___. Eu sou alérgico a ___.

Je allergieën noemen
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pollen pólen

Allergie

dierenharen pelo de animais
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken picada de abelha/picada de vespa
Allergie voor insecten

stofmijten poeira/ácaro
Allergie

schimmel mofo
Allergie

latex latex
Allergie

penicilline penicilina
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's nozes/amendoim
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten semente de gergelin/semente de girassol
Voedselallergie

ei ovos
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Voedselallergie

meel/tarwe farinha/trigo
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel leite/lactose/laticínio
Voedselallergie

Pagina 6 23.05.2023



Reizen
Gezondheid
gluten glúten

Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais legumes/feijão/ervilha/milho
Voedselallergie

champignons/paddestoelen cogumelos
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot fruta/kiwi/coco
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander gengibre/canela/coentro
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook cebolinha/cebola/alho
Voedselallergie

alcohol álcool
Voedselallergie
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