
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska nederländska
Jag måste fara till sjukhuset. Ik moet naar het ziekenhuis

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Ik voel me niet lekker.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Ik moet onmiddelijk naar de dokter!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Help!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Bel een ambulance!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska nederländska
Det gör ont här. Het doet hier pijn.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Ik heb hier uitslag.
Visa var det kliar

Jag har feber. Ik heb koorts.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Ik heb een verkoudheid.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Ik moet hoesten.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Ik ben constant moe.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. Ik ben duizelig.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Ik heb geen etenslust.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Ik kan 's nachts niet slapen.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. Een insect heeft me gestoken.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Ik denk dat het de hitte is.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... hoofd ...
Kroppsdel

... magen ... ... buik ...
Kroppsdel

... armen ... ... arm ...
Kroppsdel

... benet ... ... been ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... borst ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... hart ...

Kroppsdel

... halsen ... ... hals ...
Kroppsdel

... ögat ... ... oog ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... rug ...
Kroppsdel

... foten ... ... voet ...
Kroppsdel

... handen ... ... hand ...
Kroppsdel

... örat ... ...oor ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... darmen ...
Kroppsdel

... en tand ... ... kies ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Ik heb suikerziekte.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Ik heb astma.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Ik heb hartproblemen.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Ik ben zwanger.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? Is het besmettelijk?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka
alkohol?

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Hier zijn mijn verzekeringspapieren.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Ik heb geen ziektekostenverzekering.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Ik heb een ziekteverklaring nodig.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Ik voel me een beetje beter.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. Het is erger geworden.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Het is onveranderd.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska nederländska
Jag skulle vilja köpa ___. Ik wil graag ___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter pijnstillers
Medicin

penicillin penicilline
Medicin
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aspirin aspirine

Medicin

insulin insuline
Medicin

salva zalf
Medicin

sömnpiller slaappillen
Medicin

dambindor maandverband
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel ontsmettingsmiddel
Medicinsk produkt

plåster pleisters
Medicinsk produkt

bandage verband
Medicinsk produkt

P-piller De pil
Medicinsk produkt

kondomer condooms
Annan produkt

solskydd zonnebrand
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska nederländska
Jag är allergisk mot/för ___. Ik ben allergisch voor ___.

Informera om dina allergier
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pollen pollen

Allergi

djurhår dierenharen
Djurallergi

bistick/getingstick bijensteken/wespensteken
Insektsallergi

kvalster stofmijten
Allergi

mögel schimmel
Allergi

latex latex
Allergi

penicillin penicilline
Medicinallergi

nötter/jordnötter noten/pinda's
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön sesamzaad/zonnebloempitten
Födoämnesallergi

ägg ei
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen
Födoämnesallergi

mjöl/vete meel/tarwe
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter melk/lactose/zuivel
Födoämnesallergi
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gluten gluten

Födoämnesallergi

soja soja
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs peulvruchten/bonen/erwten/mais
Födoämnesallergi

svamp champignons/paddestoelen
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt fruit/kiwi/kokosnoot
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander gember/kaneel/koriander
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök bieslook/ui/knoflook
Födoämnesallergi

alkohol alcohol
Födoämnesallergi
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