
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Turks
Ik moet naar het ziekenhuis Hastaneye gitmem lazım.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Hastayım.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Derhal doktoru görmem gerekiyor!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Yardım!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Bir ambulans çağırın!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Turks
Het doet hier pijn. Burası acıyor.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Buramda bir kızarıklık var.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Ateşim var.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Soğuk algınlığım var.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Öksürüğüm var.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Her zaman yorgunum.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Başım dönüyor.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Hiç iştahım yok.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Gece uyuyamıyorum.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Beni bir böcek ısırdı.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Sanırım sıcaktan oldu.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Sanırım bozuk bişey yedim.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... kafa ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... karın ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... kol ...
Lichaamsdeel

... been ... ... bacak ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... göğüs ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... kalp ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... boğaz ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... göz ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... sırt ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... ayak ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... el ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... kulak ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... bağırsaklar ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... diş ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Bende şeker hastalığı var.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Bende nefes darlığı var.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Bende kalp hastalığı var.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Hamileyim.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? O bulaşıcı mı?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Sigorta belgelerim burada.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Sağlık sigortam yok.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Rapora ihtiyacım var.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Şimdi daha iyiyim.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. O kötüleşti.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Eskisiyle aynı.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Turks
Ik wil graag ___. Biraz __ almak istiyorum.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers ağrıkesiciler
Geneesmiddel

penicilline penisilin
Geneesmiddel
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aspirine aspirin

Geneesmiddel

insuline insülin
Geneesmiddel

zalf merhem
Geneesmiddel

slaappillen uyku hapları
Geneesmiddel

maandverband hijyenik pedler
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel dezenfektan
Medisch product

pleisters bant yardımı
Medisch product

verband bandajlar
Medisch product

De pil doğum kontrol hapları
Medisch product

condooms prezervatifler
Ander product

zonnebrand güneşten koruma
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Turks
Ik ben allergisch voor ___. __e alerjim var.

Je allergieën noemen
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pollen polen

Allergie

dierenharen hayvan saçı
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken arı sokmaları/eşekarısı sokmaları
Allergie voor insecten

stofmijten toz zerreleri
Allergie

schimmel küf
Allergie

latex kauçuk ham maddesi
Allergie

penicilline penisilin
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's ceviz/fıstık
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri
Voedselallergie

ei yumurta
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides
Voedselallergie

meel/tarwe un/buğday
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel süt/laktoz/süt ürünü
Voedselallergie
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gluten glüten

Voedselallergie

soja soya
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Voedselallergie

champignons/paddestoelen mantar
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot meyva/kivi/hindistan cevizi
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander zencefil/tarçın/kişniş
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook frenksoğanı/soğan/sarımsak
Voedselallergie

alcohol alkol
Voedselallergie
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