
Mondeling  Nederlands

Cursus 4  – Module 3

Dag 1



de behandelkamer 



de boor



het gaatje



het gebit



het gebit



de kies



de kiespijn



het nijlpaard



de tand



de tandarts



de tijger



de wachtkamer



bezoek brengen aan



boren



bijten



ergens achter komen



gaatjes vullen



kauwen



het snoep                                snoepen





(kies) trekken



gezellig



een afspraak maken



beugels en kunstgebitten



het (tandarts)gereedschap



de tandenborstel(s)



de tandpasta



meervoud

de boor

de kies

het nijlpaard

de tand

de tandarts



meervoud

de boor de boren

de kies de kiezen

het nijlpaard de nijlpaarden

de tand de tanden

de tandarts de tandartsen



meervoud

de behandelkamer

het gaatje

de kamer

de tijger

de wachtkamer



meervoud

de behandelkamer de behandelkamers

het gaatje de gaatjes

de kamer de kamers

de tijger de tijgers

de wachtkamer de wachtkamers



Dag 2



de doktersjas



EHBO



de jodium



de medicijnen



de pil



de pleister(s)



de prik



de spuit



de (dokters)spullen



het verband



de wond schoonmaken



verbinden



meervoud

het medicijn

de pil

de prik

de spuit



meervoud

het medicijn de medicijnen

de pil de pillen

de prik de prikken

de spuit de spuiten



meervoud

de pleister



meervoud

de pleister de pleisters



Dag 3



het bezoekuur



het fruit



het infuus



de matras



het medicijn



de patiënt



het sinaasappelsap



het slangetje



het wagentje



de (zieken)zaal



de zieke



amandelen knippen



bezig zijn



dat is afgesproken



last hebben van (hoofdpijn)



open vliegen (deur)



opereren



zich zorgen maken



onwennig



rechtop (zitten)





teleurgesteld



vriendelijk



zenuwachtig



http://www.youtube.com/watch?v=i4-

TSitmhzI&feature=related



zuur



pijn







meervoud

het bezoekuur

het infuus

de matras

het medicijn

de patiënt

de zaal

de zieke



meervoud

het bezoekuur de bezoekuren

het infuus de infusen

de matras de matrassen

het medicijn de medicijnen

de patiënt de patiënten

de zaal de zalen

de zieke de zieken



meervoud

het slangetje

het wagentje



meervoud

het slangetje de slangetjes

het wagentje de wagentjes



Dag 4



de assistente(s)



de behandelkamer 



de boor



het gebit



de kies



de kiespijn



de pijn



ik heb pijn aan mijn ….



de tand



de tandarts



de wachtkamer



boren



(kies) trekken



gaatjes vullen



het snoep                                    snoepen



akelig (gevoel)



bang





(iets) eng (vinden)



leuk



spannend



zenuwachtig





meervoud

de boor

de kies

de pijn

de tand

de tandarts



meervoud

de boor de boren

de kies de kiezen

de pijn de pijnen

de tand de tanden

de tandarts de tandartsen



meervoud

• de assistente

• de wachtkamer



meervoud

• de assistente de assistentes

• de wachtkamer de wachtkamers



Dag 5



de behandelkamer



de dokter



het drankje



de EHBO koffer



de gang



het infuus



de matras



de medicijnen



de operatie



de patiënt



de pillen



de pleister(s)



de verpleegster



de verpleegkundigen



de wachtkamer



het wagentje



de (zieken)zaal



de zieke



het ziekenhuis



opereren



Taalfunctie: PROBLEEM OPLOSSEN



Probleem: gebroken arm



Doen: ga naar het ziekenhuis



Doen: ga naar de dokter



Oplossing: de arm in het gips



meervoud

het bezoekuur

het infuus

de matras

het medicijn

de patiënt

de zaal

de zieke

het medicijn

de pil

de prik

de spuit

de dokter



meervoud

het bezoekuur de bezoekuren

het infuus de infusen

de matras de matrassen

het medicijn de medicijnen

de patiënt de patiënten

de zaal de zalen

de zieke de zieken

het medicijn de medicijnen

de pil de pillen

de prik de prikken

de spuit de spuiten

de dokter de doktoren


