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Introductie

Dit lesboek heeft als doel mensen te helpen nieuwe taalvaardigheden 

te ontwikkelen met betrekking tot gezondheidszorgkwesties in de 

partnerlanden van het project. 

Wanneer mensen zich ziek voelen of lijden aan een aandoening, gaan 

ze naar een dokter voor een medische behandeling. Als zij de lokale taal 

echter niet goed beheersen, kan dat voor grote problemen zorgen in de 

communicatie met een arts of hulpverlener. Dit lesboek zal mensen helpen 

bij het overwinnen van taalkundige en culturele barrières en het wederzijds 

begrip tussen patiënt en zorgverlener vergroten.

De belangrijkste ‘rollen’ in het lesboek zijn weggelegd voor de Take Care 

familie: de moeder, de vader, de dochter, de zoon en de grootmoeder. Ze 

komen voorbij in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij het ondertekenen 

van een verzekeringscontract, als ze naar de dokter gaan, de tandarts 

bezoeken of naar de apotheek gaan voor het afhalen van medicijnen. Als 

lezer neem je deel aan de gesprekken over hoe een gezond leven te leiden 

en lees je een aantal goede tips over gezondheidspreventie.

Het boek is verdeeld in 12 thema’s, met per thema de belangrijkste 

woorden, zinnen en dialogen uitgelicht. Daarnaast is er een beschrijving 

van de delen van het menselijk lichaam en een aantal veelvoorkomende 

symptomen. Het lesboek is een onderdeel van het hoofdproduct van 

het Take Care project - de Gezondheidstaalgids voor Migranten – en 

is ontwikkeld door partners uit 8 Europese landen (Bulgarije, Cyprus, 

Duitsland, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje). De 

Gezondheidstaalgids bevat tevens een ‘Woordenwaaier’ en een ‘Medische 

Routeleiding’. De Woordenwaaier bevat alle woorden van elk thema, 

vertaald in 17 talen, en kan tezamen met het lesboek worden gebruikt. De 

‘Medische Routeleiding’ geeft informatie over de gezondheidszorg van het 

land, en behandelt zaken als noodsituaties, verzekeringen, de huisarts, 

babygeboorte, de ouderenzorg etc.

Alle leermaterialen, met oefeningen voor zelfstudie, en een set 

‘Basiszinnen voor noodgevallen’ voor zorgverleners om te communiceren 

met migranten in noodsituaties, zijn beschikbaar op de Take Care website: 

www.takecareproject.eu.

BELANGRIJK: Gelieve er rekening mee te houden dat het lesboek en alle 

andere Take Care producten NIET ten doel hebben om geneeskundige 

kwesties te onderwijzen of op enige wijze exact zijn met betrekking tot 

medische aandoeningen of suggesties voor behandeling. Alle medische 

situaties in het boek beschreven zijn slechts bedoeld ter illustratie voor het 

gebruik van taal in het kader van bepaalde gezondheidskwesties.
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Zoon



Verzekering
De Take Care vader gaat bij een verzekeringsmaatschappij langs om een verzekering voor zijn gezin af te sluiten.

Zinnen

Ik wil graag 
informatie over een 
ziektekostenverzekering.

Het hele gezin. Voor mijn 
zwangere vrouw en mijzelf en 
onze twee kinderen - onze 
dochter is 14 en onze zoon 5. Hier heeft u informatie over 

onze ziektekostenpakketten, 
met de verzekeringsdekking 
en de kosten.

Goedemorgen, 
wat kan ik voor u doen?

Voor u alleen of voor 
het hele gezin?

Dank u.

Tot welk bedrag ben ik gedekt en zijn er voordelen?

Ik wil graag een verzekering afsluiten.

Wat zijn de jaarlijkse/maandelijkse kosten?

Wanneer krijg ik mijn verzekeringspas?

Wie is mijn tussenpersoon/bemiddelaar/vertegenwoordiger?

vertegenwoordiger

jaarlijkse kosten

voordelen

eigen bijdrage

dekkingslimieten

gezondheid

gezondheidszorgvoorzieningen

zorgverzekering

zorgverzekeringspas

verzekeringsovereenkomst

verzekeringsmaatschappij

verzekeringsdekking

verzekeringsnummer

tussenpersonen/mediator

maandelijkse kosten

verpleging aan huis

eigen risico

financiële bijdrage

polis

aanvullende verzekering
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Gezonde levensstijl / 
Preventie

De Take Care oma heeft goede ideeën over preventie.

Ga regelmatig op controle.

Neem tijd voor 
ontspanning.

Neem op tijd je medicijnen.

Denk positief!
Geniet van het 
leven!

De Take Care familie doet voorstellen om actiever te worden.

De Take Care familie heeft een flyer ontvangen met informatie over een gezonde levensstijl.

Laten we 
de trap 
nemen.

Laten 
we gaan 
zwemmen.

Laten we 
gaan lopen.

Laten 
we gaan 
dansen.

Laten 
we gaan 
fietsen.

Ik jog 
liever.

Eet gezond! Ontbijt en sla 
geen maaltijden over!

Beperk zoetigheden, 
snacks en alcohol.

Eet voldoende groente 
en fruit. Zo krijg je de 
benodigde vitaminen 

binnen.

Eet/gebruik onbewerkt voedsel.

Drink voldoende water, dat is 
essentieel voor het lichaam.

Rook niet.actief

lichaamsfunctie

fietsen

dansen

water drinken

vroegtijdige ontdekking

gezond eten

oefeningen

snacks

fruit

gezond

gezonde levensstijl

joggen

 preventie

 zoetigheid

 zwemmen

 ontspannen

 onbewerkt voedsel

 groenten

 vitaminen

 lopen

volkoren
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De Take Care vader heeft een hartaanval, moeder belt 112.

Ik denk dat mijn man een hartaanval heeft.

Hij heeft drukkende pijn op 
zijn borst uitstralend naar zijn 
linkerarm en is kortademig.

Is hij bij bewustzijn?

Wat zijn de symptomen?

De ambulance is onderweg.

Ja.

Eerste Hulp tips

Korte zinnen

Hartaanval
Leg de persoon in een 
comfortabele positie en 
bel 112.

Botbreuk
Ondersteun het 
lichaamsdeel om onnodige 
bewegingen te voorkomen 
en wacht op de dokter.

Koorts
De baby of het kind heeft 
een verhoogde temperatuur. 
Verwijder overtollige kleding 
en geef water of sap. 

Ongeval / Noodgeval / 
Letsel

Ik heb een allergische reactie.

Ik ben van de trap gevallen en heb mijn hoofd bezeerd.

Ik heb mijn been/arm gebroken.

Ik heb hulp nodig.

Ik heb mijn hand verbrand.

 ongeval
 allergische reactie
 ambulance
 bijtend
 bloedend
 bloeddruk
 gebroken
 (mijn hand) verbranden
 pijn op de borst
 stikken
 bewust(zijn)
 noodgeval
 meldkamer
alarmnummer
	flauwvallen
 eerste hulp
 breuk
 hartaanval
 hartslag
 hulp
 gewond
 intensive care
 verdoving
 pijn
 pols
adem tekort hebben
 beroerte
 trauma
 bewusteloos
 wond
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Naar de huisarts gaan
afspraak
 bloeddruk
 bloedtest
 klachten
 duizelig
 huisarts
griep
 hoofdpijn
 hoge koorts
 ziek
 ziekte
 onderzoeksresultaten
 maandelijkse periode 
(menstruatie)
 zwanger
 recept
 verwijsbrief
 ziekteverzuim brief
slaperig
 keelpijn
 buikpijn
 drinken
 eten
 vasten
 aankomen/dikker worden
 afvallen
 slapen
 urine test
 overgeven
 zwak
 bezorgd

Zinnen

U mag niet eten en niet drinken.

Ik ben afgevallen.

Ik maak me zorgen.

Ik voel me ziek/zwak/duizelig.

Ik ben constant slaperig.

Ik kan niet slapen.

Ik heb erg veel stress.

De Take Care moeder gaat naar de dokter

Ik ga uw polsslag 
meten.

Ik ga uw 
temperatuur meten.

Ik ga uw bloeddruk 
meten.

Ik ga u een 
injectie 
geven.

Ik ga de wond verbinden.

Open uw mond 
alstublieft en 
zeg ‘Aa’.

Waar heeft u last van?

Heeft u koorts?

Heeft u hoofdpijn?

Wanneer was uw laatste menstruatie?

Ik stel voor een zwangerschapstest te doen.

Ik voel me niet goed. Ik moet elke ochtend overgeven.

Nee, dat niet. Maar ik voel 
me wel duizelig.

Niet echt.

Langer dan een 
maand geleden.
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In het ziekenhuis
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De Take Care vader heeft last van zijn maag en is naar het ziekenhuis gegaan voor enkele tests. 
Hij bespreekt de uitslagen met de dokter.

Na de operatie moet de vader nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. 
Tijdens zijn dagelijkse ronde spreekt de dokter met hem.

U wordt geopereerd. U mag niet eten of 
drinken voor de operatie. 
Bent u nog ergens allergisch voor?

U mag na een paar dagen weer naar huis.

Ja. We hebben uw toestemming 
nodig. Vult u alstublieft dit formulier in.

Moet ik geopereerd worden?

Zijn er nog andere dingen 
die ik moet weten?

Ik ben allergisch 
voor penicilline. 
Hoe lang moet ik 
in het ziekenhuis 
blijven? 

Hoe voelt u zich vandaag?

Ik heb nog steeds pijn van de 
operatie. Ik kan niet naar het toilet.

Slaapt u ’s nachts?

Het kost tijd om te herstellen.

Alleen met pijnstillers.

Wanneer mag ik weer normaal eten?

U mag stoppen met het dieet zodra de 
spijsvertering weer normaal functioneert.

13 13

14 14

 allergische reactie
 diagnose
 spijsvertering
dokter
afdeling spoedeisende hulp
 ziekenhuis
 intensive care kamer
 interne geneeskunde arts
 laboratorium
 anamnese
 neuroloog
 verpleegster/zuster
 pijnstiller
 operatie uitvoeren
 specialist
chirurg
chirurgie
 therapie
 ontslagen (uit het ziekenhuis)
 instemmen
 genezen
 op dieet zijn
 onderzoeken
 pijn doen
 herstellen
 pijn lijden
 behandeling
 wachtkamer
 zaal (ziekenhuiszaal)
zaalronde 



Zinnen

De Take Care oma voelt zich niet goed en gaat naar de dokter.

Ik voel me uitgeput.

Ik heb slaapproblemen.

Is er iemand in 
uw familie met 

diabetes?

Mijn knie doet pijn.

Mijn handen beven.

Bent u vaak moe? Eet u veel 
zoetigheid?

Slaapt u goed?

Ik voel me niet goed, 
dokter. Mijn been is dik 
en gezwollen en doet 
pijn. Ik heb last met 
lopen. Ik heb ook de 
hele tijd dorst!

Jawel, maar ik moet 
een paar keer per 
nacht naar het toilet.

Ik zal u laten onderzoeken en wat 
urine en bloedtesten laten nemen 
om te zien wat er aan de hand is.
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(Chronische) ziektes
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AIDS
 Alzheimer
 artritis
 astma
 blindheid
 kanker
 hart- en vaatziekten
 besmettelijk
doofheid
 diabetes
 dieet
epilepsie
 frequent urineren
 hartfalen
erfelijkheid
 immuunsysteem
 infectie
 infectieziekten
ontsteking
 osteoporose
 pijnlijk
 ziekte van Parkinson
 longontsteking
 reuma
 trillend
 uitgeput voelen
 aan diabetes lijden
 tumor
 maagzweer



Bij de tandarts
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Zinnen

De Take Care dochter heeft al enkele dagen kiespijn en gaat naar de tandarts.

De Take Care oma heeft problemen met haar brug.

We moeten de zenuw verwijderen.

Open uw mond, alstublieft!

Doe uw mond dicht, alstublieft!

Spoel uw mond, alstublieft!

U moet uw tanden beter poetsen.

Ik heb al een poosje kiespijn en het wordt steeds erger. Het is één van mijn hoektanden.

Ik voel dat mijn brug los zit, er komt 
steeds voedsel in. Ik kan met deze kant 
niet meer kauwen.

Vooral bij het eten.

Welke mogelijkheden zijn er tegenwoordig?

Ik ga het goed lezen en kom er op terug.

Doet het heel de tijd pijn?

Laat me eens kijken… 
Ja, deze brug moet 
vervangen worden, 
hij is oud. U kunt uw 
mond weer dichtdoen.

Is het gevoelig bij koud of warm eten?

Waarschijnlijk een gaatje. Open je mond 
maar… Ja, je hebt een vulling nodig. 
Je krijgt een verdoving en dan kom ik terug.

Ja, heel erg.

Hier is een informatiefolder met 
de verschillende mogelijkheden.13 13
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 verdovingsmiddel
 beugel
 brug
 hoektand
 gaatje
 kauwen
 afgebroken
schoonmaken
kroon
	flosdraad
 röntgenfoto
 tandarts
 boren
 vulling
 gescheurd
 implantaat
 kies
 mondspoeling
 verdoofd
zenuw
 mondhygiëne
 tandplak
 wortelkanaal
gevoelig voor koud/warm
steek
tandsteen
tand
tandcapsule
tandenborstel
tanden witten



Zwangerschap 
en consultatie
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De Take Care moeder weet dat ze zwanger is en maakt een lijstje met dingen die ze aan de 
verzekeringsmaatschappij wil vragen.

De Take Care zoon heeft buikpijn en heeft de hele nacht overgegeven. 
De moeder maakt een afspraak met de huisarts.

Zijn er preventieve onderzoeken voor baby’s?

Waar kan ik bevallen?

Waar kan ik zwangerschapsgymnastiek doen?

Waar kan ik zwangerschapscursussen volgen?

Waar kan ik een verloskundigenpraktijk vinden?

Hoeveel zwangerschapsverlof mag ik nemen?

Welke regels gelden er bij ouderschapsverlof?

Goedermorgen, wat kan ik 
voor de jongeman doen?

Hij heeft de hele nacht overgegeven en kan niets eten.

Geeft hij ook over na 
het drinken?

Nee, een klein beetje thee lukt wel.

Ja, vanmorgen 38o C.

Dat is best hoog voor in de morgen. Hij moet in bed 
blijven. Zorg ervoor dat hij voldoende drinkt. U krijgt 
medicijnen om de koorts te verlagen en om het 
maagdarmkanaal te stabiliseren. Als hij morgen nog 
niet beter is, kom dan alstublieft weer langs.

Heeft hij koorts?
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 geboorte plan
 borstvoeding
 controle
bevallen
 maagdarmkanaal
 gynaecoloog
 koorts
kraamzorg
zwangerschapsverlof
mazelen
verloskundige
 ochtendmisselijkheid
 de bof
 kinderarts
 zwangerschap
 zwangerschapstest
 zwangerschap- en 
 herstelgymnastiek
 zwangerschapscontrole
 pokken
 tegen ziekte vaccineren
 overgeven
 buikpijn
 vaccinatie
vaccin



Psychiatrische hulp 
en Neurologie

verslaafd
 angstig
 eetlust
 hersenaandoening
oorzaak
 hersenschudding
depressief
 depressie
 eetstoornis
 emotionele stoornis
 onderzoek
 vermoeidheid
 vergiftigen
 prikkelbaarheid
 lezing
 nerveus
 zenuwstelsel
 obsessief
 paniekaanval
 groepsdruk
 psychiater
 psychologisch trauma
 psycholoog
 beroerte
zelfverzekerd
 stress
 symptoom
 beschadigen
 bepalen
 rusten

Zinnen

De Take Care moeder gaat naar een neuroloog omdat ze bezorgd is over haar zoon.

De Take Care ouders gaan naar een lezing over alcoholgebruik onder jongeren. 
Ze stellen vragen aan de spreker.

Ik heb veel stress.

Ik voel me erg angstig.

Ik heb geregeld paniekaanvallen.

Ik heb geen eetlust.

Ik wil vaak alleen zijn.

Ik heb geen energie.

Je moet uitrusten.

Je moet afleiding zoeken.

Je moet aan je zelfvertrouwen werken.

Je moet meer genieten.

Je zou naar een psycholoog moeten gaan.

Je kunt naar een hulpgroep gaan.

Dokter, mijn kind kreeg gisteren een epileptische aanval terwijl hij sliep.

Nee, nog nooit. Denkt u dat hij een hersenafwijking heeft?

Waarom beginnen tieners met drinken?

Is dit al eens eerder gebeurd?

Alcohol is een giftige stof die de lever en 
het zenuwstelsel kan beschadigen.

Vaak beginnen ze daarmee omdat ze erbij willen horen. 
Ze doen het omdat al hun vrienden het ook doen. 

Laten we wat testen doen om te zien wat de epileptische 
aanvallen veroorzaakt.

Ouders moeten ondersteunend en alert zijn.

Wat voor invloed heeft alcohol op iemand?

Hoe kunnen we onze 
kinderen helpen?
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ZOUT

ZOUT

Geriatrische zorg 
 beugel
 gebroken arm
 gebroken been
 gips
 calciumrijk
 constipatie
 uitdroging
 dement
 dementie
 duizeligheid
 breuk
 gebroken
 ouderen gezondheidszorg
 gehoorapparaten
 overspanning
 evenwichtsverlies
 geheugenverlies
lichamelijke activiteit
fysiotherapeut
revalidatiecentrum
oefenen
 voorkomen
 röntgenkamer
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De Take Care oma is thuis gevallen omdat ze haar evenwicht verloor. Ze bezoekt de dokter.

De Take Care oma heeft problemen met haar gehoor en bezoekt een specialist.

Een poster met gezondheidstips voor ouderen.

Dokter, ik heb erg veel pijn in mijn arm.

Heeft u deze pijn vaker?

Nee, ik ben gevallen en heb mijzelf bezeerd.

Laten we een röntgenfoto nemen 
om te kijken of het gebroken is.

Later...

Hmm, helaas is het gebroken. U krijgt gips.

Hoe lang?
Op z’n minst zes weken. 
Daarna moet u waarschijnlijk 
naar de fysiotherapeut.

Ik zal uw oren onderzoeken. 
Het kan zijn dat u een 
gehoorapparaat nodig heeft.

Ik hoor slecht. Ik begrijp niet wat mensen 
tegen me zeggen en geef vreemde 
antwoorden. Ik moet de TV heel hard zetten.

Eet genoeg vers fruit en 
verse groente om constipatie 

te voorkomen.

Breng tijd buiten de deur door 
en eet calciumrijk voedsel. 
Dit beschermt uw botten en 

voorkomt breuken.

Drink genoeg 
water om 

uitdroging te 
voorkomen. 

Doe activiteiten die je 
geest scherp houden, 

zoals lezen of schilderen.

Beperk het gebruik van 
zout in uw dieet, dit helpt 

een hoge bloeddruk te 
voorkomen.

Word lid van een 
seniorenvereniging.
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Fysiotherapie
achterwaarts
 voorwaarts
 massage
 motiliteit (vermogen om 
te bewegen)
 spieren
kracht
activeren
 buigen
 spieropbouw
 pijn doen
 bewegen
 ontspannen
 spanning verlichten
 strekken
 oefeningen doen
 spannen
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De Take Care vader heeft last van zijn rug en gaat naar een fysiotherapeut.
De fysiotherapeut vertelt hem wat hij moet doen.

Buig naar links.

Ga op uw buik liggen, 
ik ga u een massage 

geven.

Buig naar voren.

Beweeg langzaam.

Draai om.

Buig naar rechts.

Strek uw armen.

Geef het aan als het 
pijn doet.
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Bij de apotheek
 zwachtel
 voor/na/tijdens de maaltijd
 capsule
 medicijn zonder voorschrift
 crème
 dagelijkse dosis
 ontsmetter
 verband
 druppels
 drogist
 bruistablet
 houdbaarheidsdatum
 homeopathisch
 geïnfecteerd
 immuunsysteem
 bijsluiter (voor gebruik) 
 medicatie
 zalf
pijnstiller
apotheker
pil
pleister
recept
gevoelig voor
bijwerkingen
 siroop
 tabletten
 weerstand opbouwen
 etteren/zweren
 goed verdragen
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Zinnen

De Take Care moeder voelt een verkoudheid opkomen en gaat naar de apotheek.

De Take Care vader heeft zalf nodig voor zijn zoon en gaat naar de apotheek.

Heeft dit invloed op de 
werking van andere 
medicijnen?

Voor dit medicijn 
heeft u geen recept 
nodig.

Let alstublieft op de 
houdbaarheidsdatum.

Ik voel een verkoudheid opkomen en wil graag iets om mijn weerstand te verhogen.

Mijn zoon heeft een zere teen. Het is onstoken. 
We hebben wat zalf nodig.

Heeft het nog bijwerkingen?

Hij is 5 jaar.

Dan raad ik dit medicijn aan. Dat is vrij verkrijgbaar.

Het is goed voor het immuunsysteem.

Ik raad dit aan. Dit is een ontsmettend middel.

Hoe oud is uw zoon?

Nee, geen bijwerkingen.

Wilt u liever druppels, of pillen?

Hier heeft u wat kleine zwachtels. 
Heeft u ook pleisters nodig?

Als het niet verbetert 
moet u met uw zoon naar 
de dokter.

Oké, dat klinkt goed. Ik neem het.

Oké, wat is het?

Druppels graag. Hoe vaak moet ik ze innemen?

Ja, ik neem ze allebei. 
Is er nog iets anders dat we kunnen doen?

Oké, goed. Dan heb ik ook nog wat verband nodig.

Dank u en tot ziens.

Oké, dank u.

Dank voor uw hulp!

De dagelijkse dosering is 20 druppels in 
de morgen en 20 druppels in de avond. 
U moet ze innemen tijdens de maaltijden.

Houd de teen droog. Dus de 
komende dagen niet douchen!13 13
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Lichaamsdelen
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tandvlees

mond

lip

tanden

tong

palm
arm

arm

elleboog vinger

hand 

neus

oog

ooglid

wimpers
wenkbrauw

oor
wang

kin

neusgat

keel

hoofd

huid

voet

nek

hoofd

schouder

taille/
middel

rug
borst

been

heup

zitvlak

maag

blaas

hersens

botten

galblaas

hart

ingewanden/
darmen

nier

lever
longen

enkel
voet

hiel

knie

teennagel

been

voorhoofd



Veel voorkomende klachten

Soorten pijn

dof

scherp

stekend

brandend

kramp

Hartklachten

pijn op de borst

hartkloppingen

angina pectoris

een gevoel van druk op de borst

licht in het hoofd

Huidproblemen

huiduitslag

knobbel/gezwel

jeuk

litteken

blauwe plek

vlekken

moedervlek

zwelling

roodheid

(zon)verbrand

snijwond

blaar

(insecten-)beet of -steek

Algemene 
klachten

koorts

misselijkheid

zwakte

vermoeidheid

duizeligheid

slaperigheid

zweten

rillingen

gewichtsverlies

gewichtstoename

dorst

bloeding

bloedneus

verlies eetlust

zwelling 

Maag- en 
darmklachten

misselijkheid

overgeven/braken

diarree

obstipatie

aambeien

Ademhalings-
klachten

hoest

bloed ophoesten

slijm

loopneus

keelpijn

ademnood

niezen

Zenuwstelsel / 
psychologische 
klachten

migraine

epileptische aanval

verlamming

verwarde spraak

gevoelloosheid

flauwvallen

gevoelig voor licht

geheugenverlies

angst

depressie

slaapproblemen

slapeloosheid

verwardheid

delirium
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www.pressureline.nl
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