
Basiszinnen voor noodgevallen

Invullen (door de patiënten):

Vul hier uw naam in. 

Vul hier uw adres in. 

Vul hier uw leeftijd in. 

Vul hier de naam en 
het telefoonnummer in 
van een contactpersoon.

Vragen van zorgverleners aan patiënten die beantwoord moeten worden met ‘ja’ of ‘nee’:
1. Heeft u ergens pijn?

2. Heeft u een acute pijn?

3. Heeft u een constante pijn?

4. Bent u bewusteloos geweest?

5. Heeft u ademnood?

6. Heeft u last van bloedingen?

7. Heeft u hoofdpijn?

8. Heeft u pijn in de buik?

9. Heeft u last van diarree?

10. Heeft u last van constipatie?

11. Heeft u overgegeven?

12. Heeft u ooit last gehad van een hoge bloeddruk?

13. Bent u ooit geopereerd?

14. Heeft u ooit hartproblemen gehad?

15. Lijdt u aan suikerziekte?

16. Lijdt u aan epilepsie?

17. Lijdt u aan astma?

18. Slikt u medicijnen?

19. Bent u allergisch voor medicijnen?

20. Heeft u medicijnen genomen?

21. Bent u zwanger?
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uitleg (door zorgverleners):

1. Ik ga u onderzoeken.

2. Ik ga uw bloeddruk meten.

3. Ik ga aan uw borst luisteren.

4. Ik ga uw hart testen.

5. Ik ga u een injectie geven.

6. Ik ga u een recept uitschrijven.

7. Ik ga u doorsturen voor een bloedtest.

8. Ik ga u doorsturen voor een urinetest.

9. Ik ga u doorsturen voor een röntgenfoto.

10. U moet in het ziekenhuis blijven.

Opdrachten (door zorgverleners):

1.	 Open	uw	mond	en	zeg	‘aaa’.

2. Ontkleed uw bovenlichaam.

3. Ontkleed uw onderlichaam.

4. Ga op het bed liggen.

5. Adem diep in en houd het in.

6. Adem normaal.

7. Eet niets.

8. Drink niets.
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