
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Hollanti
Minun tarvitsee päästä sairaalaan Ik moet naar het ziekenhuis

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. Ik voel me niet lekker.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! Ik moet onmiddelijk naar de dokter!
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! Help!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! Bel een ambulance!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Hollanti
Tähän sattuu. Het doet hier pijn.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. Ik heb hier uitslag.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. Ik heb koorts.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. Ik heb een verkoudheid.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. Ik moet hoesten.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. Ik ben constant moe.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. Ik ben duizelig.

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. Ik heb geen etenslust.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. Ik kan 's nachts niet slapen.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. Een insect heeft me gestoken.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. Ik denk dat het de hitte is.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ... hoofd ...
Ruumiinosa

...Vatsa... ... buik ...
Ruumiinosa

...Käte... ... arm ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... been ...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ... borst ...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ... hart ...

Ruumiinosa

...Kurkku... ... hals ...
Ruumiinosa

...Silmä... ... oog ...
Ruumiinosa

...Selkä... ... rug ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... voet ...
Ruumiinosa

...Käte... ... hand ...
Ruumiinosa

...Korva... ...oor ...
Ruumiinosa

...Sisukse... ... darmen ...
Ruumiinosa

...Hampaa... ... kies ...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. Ik heb suikerziekte.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. Ik heb astma.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. Ik heb hartproblemen.
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. Ik ben zwanger.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? Is het besmettelijk?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

Saanko olla auringossa / mennä uimaan /
urheilla / juoda alkoholia?

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Hier zijn mijn verzekeringspapieren.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. Ik heb geen ziektekostenverzekering.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. Ik heb een ziekteverklaring nodig.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. Ik voel me een beetje beter.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. Het is erger geworden.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. Het is onveranderd.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Hollanti
Haluaisin ostaa ___. Ik wil graag ___.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä pijnstillers
Lääke

penisiliiniä penicilline
Lääke
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aspiriinia aspirine

Lääke

insuliinia insuline
Lääke

salvaa zalf
Lääke

unilääkkeitä slaappillen
Lääke

terveyssiteitä maandverband
Terveystuote

desinfiointiainetta ontsmettingsmiddel
Terveystuote

laastareita pleisters
Terveystuote

ideaalisidettä verband
Terveystuote

e-pillereitä De pil
Terveystuote

kondomeita condooms
Muu tuote

aurinkovoidetta zonnebrand
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Hollanti
Olen allerginen ___. Ik ben allergisch voor ___.

Kertominen allergioistasi
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siitepölylle pollen

Allergia

eläimille dierenharen
Eläinallergia

ampiaisenpistolle bijensteken/wespensteken
Hyönteisallergia

pölypunkeille stofmijten
Allergia

homeelle schimmel
Allergia

lateksille latex
Allergia

penisiliinille penicilline
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille noten/pinda's
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille sesamzaad/zonnebloempitten
Ruoka-allergia

kananmunalle ei
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle meel/tarwe
Ruoka-allergia

maidolle / laktoosille / maitotuotteille melk/lactose/zuivel
Ruoka-allergia
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gluteenille gluten

Ruoka-allergia

soijalle soja
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille peulvruchten/bonen/erwten/mais
Ruoka-allergia

sienille champignons/paddestoelen
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle fruit/kiwi/kokosnoot
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille gember/kaneel/koriander
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille bieslook/ui/knoflook
Ruoka-allergia

alkoholille alcohol
Ruoka-allergia
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