
Mondeling  Nederlands

Cursus 3 – Module 3

Dag 1



het kruis



het gips



de pil – de pillen



de receptie



de rolstoel



het verband



het voorhoofd



de wachtruimte / de wachtkamer



de wond



het ziekenhuis



de zuster / de verpleegster



pijn doen



rusten



ziek zijn



erin



erachter, erboven, ernaast, erop, eruit, ervoor, ertussen



je moet er nu naast gaan staan.

je moet nu je andere been er overheen 

doen.

je moet er nu uitstappen

stap er maar weer in.



is het eng?

Angst uiten



ik vind het eng.

Angst uiten



ik ben bang.

Angst uiten



nee hoor.

geruststellen



wat gaan ze allemaal doen?

Om uitleg vragen



doet dat pijn?

Om uitleg vragen



meervoud

de pil

de rolstoel

het voorhoofd

de wond

het ziekenhuis



meervoud

de pil de pillen

de rolstoel de rolstoelen

het voorhoofd de voorhoofden

de wond de wonden

het ziekenhuis de ziekenhuizen



meervoud

de receptie

de wachtruimte

de zuster

de verpleegster



meervoud

de receptie de recepties

de wachtruimte de wachtruimtes

de zuster de zusters

de verpleegster de verpleegsters



zijn

ik ben

jij bent

hij/zij is

wij zijn

jullie zijn

zij zijn



hebben

ik heb

jij hebt

hij/zij heeft

wij hebben

jullie hebben

zij hebben



worden

ik word

jij wordt

hij/zij wordt

wij worden

jullie worden

zij worden



Dag 2



het elastiek



het speelgoed



sterk - slap



stevig - slap



pas  ……  als



voordat



er overheen (lopen/springen)



er langs (lopen)



er uit (stappen)



erin



erboven



Dag 3



de dokter



het hoestdrankje



de keel



de kies



de koorts



de pil – de pillen – het pilletje



de tandarts



de thermometer



de wachtruimte



de wang



hoesten



pijn doen



slikken



verkouden zijn



zich niet lekker voelen



ziek zijn



zuchten



gezond



meest - minst



uitgerust



pas ….. als



nadat - voordat



voorbij



meervoud

de keel

de kies

het pilletje

de tandarts

de wang



meervoud

de keel de kelen

de kies de kiezen

de tandarts de tandartsen

de wang de wangen



meervoud

het hoestdrankje

het pilletje

de thermometer

de wachtkamer



meervoud

het hoestdrankje de hoestdrankjes

het pilletje de pilletjes

de thermometer de thermometers

de wachtkamer de wachtkamers



Dag 4



het gat (in het hoofd)



het verband



de pleister



de wond



wat gaat u doen?

Om uitleg vragen:



meervoud

het gat

de wond



meervoud

het gat de gaten

de wond de wonden



meervoud

de pleister



meervoud

de pleister de pleisters



Dag 5

een MUMMIE



de dokter



het gips



het hoestdrankje



de keel



de koorts



de pil – de pillen



de thermometer



het verband



de zuster – de verpleegster



het voorhoofd



het ziekenhuis



hoesten



pijn doen



ziek zijn



levend



dood



meervoud

de keel

de pil

het voorhoofd

het ziekenhuis



meervoud

de keel de kelen

de pil de pillen

het voorhoofd de voorhoofden

het ziekenhuis de ziekenhuizen



meervoud

de dokter

het hoestdrankje

de thermometer

de verpleegster



meervoud

de dokter de dokters

het hoestdrankje de hoestdrankjes

de thermometer de thermometers

de verpleegster de verpleegsters


