Thema Gezondheid

Lesbrief 5. In het ziekenhuis.
Wat leert u in deze les?



Een gesprek voeren in het ziekenhuis.



Woorden omschrijven.



Welke vragen u kunt stellen in het ziekenhuis.



Vragen beantwoorden.

Veel succes!
Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek.
Tip: Luister naar het gesprek via de website!
HET GESPREK DEEL 1.

Elisabeth Danso ligt in het ziekenhuis. Ze is geopereerd aan haar knie. Er komt bezoek.
Wat krijgt Elisabeth van het bezoek?
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:

Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:

Hé, hoe is het?
Nou, nu gaat het wel weer.
Alsjeblieft, dit is van de hele afdeling!
Leuk joh, die bloemen en wat een grappige kaart!
Heb je nog pijn aan je knie?
Ah, het gaat al weer stukken beter, maar ik heb alleen nog een beetje last met
buigen en strekken.
Hoe was de operatie?
Nou, dat viel toch wel tegen. De orthopeed dacht dat een kruisband bij het
kniegewricht gescheurd was. Daarom ging hij een kijkoperatie doen.
Een kijkoperatie, wat doen ze dan?
Nou, dan maken ze twee kleine gaatjes in je knie en dan kunnen ze met zo'n
ding in je knie kijken.
O, je bedoelt een camera-tje ofzo.
Ja en als je kruisband gescheurd is, dan kunnen ze op die manier een stukje
weghalen of aan elkaar vastmaken, of zoiets. Nou ja, dus, eh, toen hij die
kijkoperatie deed, toen bleek er toch meer aan de hand te zijn.
Ja, toen moest je helemaal onder het mes.
mm...mm met een hele narcose, en van tevoren allemaal onderzoeken.
Wat voor onderzoeken dan?
Een bloedonderzoek en ...
Waarvoor is dat dan?
Ja, dat begreep ik eerst ook niet. Maar als je onder narcose moet dan doen ze
eerst allemaal onderzoeken om te kijken of je verder helemaal gezond bent.
En?
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DE WOORDEN
Opdracht 2. Lees de woorden.
Zoek deze woorden op in het gesprek op pagina 2. Zet er een streep onder.
Tip: U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op internet.

De narcose
Narcose is een verdoving. Het is een totale verdoving. Als je geopereerd wordt, dan krijg je
een narcose. Het lijkt dan net alsof je heel diep slaapt. Je voelt dan geen pijn.
Voorbeeld: Je voelt niets van de operatie want je bent onder narcose.
Het onderzoek
Een onderzoek door de dokter is dat de dokter heel precies kijkt of je ziek bent en waarom je
ziek bent.
Voorbeeld: Voor het onderzoek heeft de dokter een foto van mijn hand gemaakt.
Gezond
Als je gezond bent, dan ben je niet ziek.
Voorbeeld: De dokter heeft mij goed onderzocht. Ik ben helemaal gezond.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 3. Samenvatting.

Vertel in drie zinnen waar het gesprek over ging.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bekijk de antwoorden op p. 21.
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek.
Tip: Luister naar het gesprek via de website!
HET GESPREK DEEL 2

Het gesprek in het ziekenhuis gaat verder. Is Elisabeth verder gezond?
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:

Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:

Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:
Tom:
Elisabeth:

Hoezo, en?
Nou, was je verder gezond?
Ja, natuurlijk, maar het duurt wel 2 dagen voordat al die uitslagen d'r zijn.
Daarna ben ik pas geopereerd.
En wanneer mag je nu weer naar huis?
Nou, ik weet het niet precies. Morgenochtend komt de orthopeed weer langs.
Als de wond er dan goed uitziet, dan mag ik overmorgen waarschijnlijk naar
huis.
En wanneer kom je dan weer werken?
Ja, dat zit er voorlopig nog niet in.
Hoe bedoel je?
Nou ja, ik mag nog niet met m'n hele gewicht op mijn linkerbeen staan. Ik
moet thuis drie per dag oefeningen doen en twee keer per week naar de
fysiotherapeut.
Tjee, dus dat duurt nog even
Ja, ik denk een paar weken. Ik moet op het werk natuurlijk veel staan.
Dus we moeten je voorlopig nog even missen?
Ja, jammer hè? Ik mis het ook, hoor! Je ligt hier maar te liggen. Ik verveel me
dood.
Nou, dan kom ik je thuis nog wel een keer opzoeken. O ja, ik moest je ook nog
beterschap wensen van Meneer Verbrugge. Je weet wel die de post rondbrengt.
O, wat leuk, doe hem maar de groeten terug en ook aan de rest van de afdeling
natuurlijk.
Zal ik doen. Het beste, hè!
Ja, tot gauw!
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DE WOORDEN
Opdracht 5. Lees de woorden.
Zoek deze woorden op in het gesprek op pagina 5. Zet er een streep onder.
Tip: U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op internet.
Waarschijnlijk
Als iets waarschijnlijk is, dan is het bijna zeker. Maar niet helemaal.
Voorbeeld: Ik hoef waarschijnlijk niet geopereerd te worden. Ik hoor het volgende week van
de dokter. Dat weet ik zeker.
Ik kom waarschijnlijk volgende week op bezoek. Maar ik bel nog wel.
Voorlopig
Voorlopig is hetzelfde als een tijdje
Voorbeeld: Ik mag voorlopig nog niet werken. Misschien mag ik over twee weken weer
werken.
Het gewicht
Het gewicht van een kind is hoe zwaar een kind is, bijvoorbeeld 20 kilo.
Voorbeeld: ‘Wat is het gewicht van uw kindje?’ ‘Ik denk ongeveer 10 kilo.’
Iemand missen
Als je iemand mist, dan vind je het jammer dat hij er niet is.
Voorbeeld: Ik heb mijn vriendin al drie weken niet gezien. Ik mis haar erg.
Beterschap wensen
Als je iemand beterschap wenst, dan zeg je dat je hoopt dat hij snel weer
beter is.
Voorbeeld: ‘Ik wens je beterschap.’ ‘Dank je wel.’
Het viel tegen
Als iets tegen viel, dan was het minder leuk of minder goed dan je dacht.
Voorbeeld: De film viel erg tegen. Hij was helemaal niet leuk.
Onder het mes gaan
Als je onder het mes gaat, dan wordt je geopereerd.
Voorbeeld: Ik ga volgende week onder het mes. Daarna moet ik nog twee weken in het
ziekenhuis blijven.
Ik verveel me dood
Als je je dood verveelt, dan heb je niets leuks om te doen. Je verveelt je heel erg.
Voorbeeld: Kom je morgen weer op bezoek, want ik verveel me dood in het ziekenhuis.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 6. Beantwoord de vragen.
1.

Waarom ligt Elisabeth in het ziekenhuis?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.

Wanneer mag Elisabeth weer naar huis?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3.

Wanneer gaat Elisabeth weer naar haar werk?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.

Vindt Elisabeth het leuk in het ziekenhuis?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.

Aan wie doet Elisabeth de groeten?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bekijk de antwoorden op p. 21.
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Samenvatting
Schrijf in vijf zinnen op waar het gesprek over gaat.
Let op: schrijf dus alleen het belangrijkste op!

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bekijk de antwoorden op p. 21.
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SPREKEN
Opdracht 7. Wat kunt u zeggen?
U weet niet hoe u een woord in het Nederlands moet zeggen. U wilt het
woord omschrijven. Dat betekent dat u het woord wilt uitleggen. Lees de
zinnen.

1. Hoe heet dat nou, zo'n prik als je geopereerd moet worden
Narcose, bedoel je.

2. Hoe heet dat nou, je weet wel, iemand die ziek is,
O, een patiënt bedoel je.

3. Hoe heet dat nou, het zijn van die platte pillen.
O, je bedoelt tabletten?

4. Ik bedoel zo'n kaartje met je persoonlijke gegevens.
O, je bedoelt een ponskaartje?

5. Ik weet niet hoe het heet, maar het is om naar boven en beneden te gaan.
Je bedoelt een lift.

6. Iemand die veel van een ziekte weet, hoe heet dat nou?
Je bedoelt een specialist.

7. Hoe heet dat nou, geen dokter, ... maar hij helpt je als je pijn in je rug hebt, met
gymnastiek enzo.
O, je bedoelt een fysiotherapeut?
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VRAAG EN ANTWOORD
Opdracht 8. Wat is het goede antwoord? Kruis dat aan.

1. Hoe heet dat nou, het zijn van die platte pillen.
□ Pillen
□ Drankje
□ Tabletten
2. Hoe heet dat nou, je weet wel, iemand die ziek is.
□ Dokter
□ Patiënt
□ Specialist
3. Ik weet niet hoe het heet, maar het is om naar boven en beneden te gaan.
□ Medicijnen
□ Wagen
□ Lift
4. Iemand die veel van een ziekte weet.
□ Huisarts
□ Patiënt
□ Specialist
5. Hoe heet dat nou, zo'n prik als je geopereerd moet worden.
□ Medicijnen
□ Tabletten
□ Narcose
6. Hoe heet dat nou, geen dokter, ... maar hij helpt je als je pijn in je rug hebt, met
gymnastiek enzo.
□ Specialist
□ Huisarts
□ Fysiotherapeut

Bekijk de antwoorden op p. 21.
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SPREKEN
Opdracht 9. Wat kunt u zeggen?
1.

Heeft u wel eens in het ziekenhuis gelegen?
Antwoorden: ja / nee

2.

Bent u wel eens geopereerd?
Antwoorden: ja / nee

3.

Heeft u wel eens medicijnen bij de apotheek gehaald?
Antwoorden: ja / nee

4.

Heeft u wel eens een bijsluiter gelezen?
Antwoorden: ja / nee

5.

Bent u wel eens bij iemand op bezoek geweest in het ziekenhuis?
Antwoorden: ja / nee

6.

Bent u wel eens bij een specialist geweest?
Antwoorden: ja / nee

Nu u! Geef antwoord op de vragen.
1.

Heeft u wel eens in het ziekenhuis gelegen?

……………

2.

Bent u wel eens geopereerd?

……………

3.

Heeft u wel eens medicijnen bij de apotheek gehaald?

……………

4.

Heeft u wel eens een bijsluiter gelezen?

……………

5.

Bent u wel eens bij iemand op bezoek geweest in het ziekenhuis?

……………

6.

Bent u wel eens bij een specialist geweest?

……………
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DE WOORDEN
Opdracht 10. Wat zegt u? Kruis het goede antwoord aan.
1. Wanneer wenst u iemand beterschap?
□ Als iemand ziek is.
□ Als iemand jarig is.

2. Wanneer krijgt u narcose?
□ Als u geopereerd moet worden.
□ Als u naar de huisarts gaat.

3. Wat gebeurt er als u ‘onder het mes gaat’.
□ U gaat eten.
□ U wordt geopereerd.

4. Wanneer verveelt u zich dood?
□ Als u het heel erg druk heeft.
□ Als u helemaal niets te doen heeft.

5. Wanneer moet u naar de fysiotherapeut?
□ Als u oefeningen met uw lichaam moet doen.
□ Als u een foto van uw knie moeten laten maken.

Bekijk de antwoorden op p. 21.
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SCHRIJVEN
Opdracht 11. Wat is het gewicht?
Verbind de goede gewichten met de plaatjes. Let op: Gebruik alle gewichten één
keer!

86 kilogram
66 kilogram

200 kilogram

6 kilogram

0,5 kilogram

3000 kilogram

Bekijk de antwoorden op p. 22.
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ZINNEN
Opdracht 12. Welke zinnen betekenen hetzelfde? Kijk naar het voorbeeld.
Deel 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De vrouw zal snel een onderzoek krijgen in het ziekenhuis.
Voorlopig gaat alles goed.
Ik weet echt niet wat ik moet doen, het is hier zo saai.
Je moet goed op je gewicht letten zodat je niet te zwaar wordt.
Over een week zal die man onder het mes gaan.
Groenten en fruit eten is heel gezond voor je.
De uitslag van het onderzoek viel tegen.
Ik zal hem in het ziekenhuis opzoeken en beterschap wensen.
Ik heb je tijdens de vakantie echt ontzettend gemist.

Deel 2.
A. De uitslag van het onderzoek was niet zo goed.
B. De vrouw wordt binnenkort in het ziekenhuis onderzocht.
C. Het is goed voor je lichaam om veel groenten en fruit te eten.
D. Er gaat nu nog niets fout.
E. Hij wordt over een week geopereerd.
F. Er is hier niets te doen, ik verveel me dood.
G. Ik vond het erg jammer dat je niet bij mij was tijdens je vakantie.
H. Ik zal snel bij hem langsgaan in het ziekenhuis om het veel sterkte te wensen.
I. Het is belangrijk om niet te dik te worden, weeg je dus regelmatig.
Schrijf de goede letters achter de cijfers!
1. B
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……
9. ……

Bekijk de antwoorden op p. 22.
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DE WOORDEN
Opdracht 13. Maak de zin af!
1. Je kan iemand missen als hij
2. De narcose kan
3. Als iemand zich verveelt, is het
4. Als iemand in het ziekenhuis ligt, kan je hem
5. Zijn gewicht is niet meer gezond, hij is
6. Nee, het ging niet zo goed het

op vakantie gaat.
bij je is.
in het ziekenhuis zijn.
thuis gebeuren.
gezellig.
saai.
feliciteren.
beterschap wensen.
te dik.
voorlopig.
was gezellig.
viel tegen.

Schrijf hieronder de goede zinnen op!
1…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
2.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Bekijk de antwoorden op p. 23.
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SCHRIJVEN
Opdracht 14. BETERSCHAP!
Als iemand in het ziekenhuis ligt kan je langsgaan of bloemen brengen naar die
persoon. Je kan ook een kaartje opsturen naar iemand. Dit heet een beterschapskaartje.
Je wenst de persoon dan veel beterschap en hoopt dat de persoon snel weer beter
wordt.

Stel er ligt een vriend of vriendin in het ziekenhuis. Wat schrijf je op het kaartje?
Schrijf het beterschapskaartje hieronder voor je vriend of vriendin.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SPREKEN
Spreek samen!
Zoek een taalvriend. Een taalvriend is iemand die goed Nederlands spreekt. Een
vriend. Of misschien iemand van uw werk. Of uw buurman. Doe samen met uw
Taalvriend de spreekopdrachten. Lees samen. De een leest A, de ander B.

Opdracht 15. Lees samen met uw taalvriend:
A Hoe is het?
B Het gaat wel.
A Hoe voel je je?
B Kon beter.
A Heb je nog pijn?
B Nee hoor.
A Wat is er dan?
B Nou ja, gewoon,
Ik heb last van ...
tja, hoe noem je dat nou
hoe heet dat nou?
hoe zeg je dat?
A Wat bedoel je precies?
B nou, ik bedoel van dat spul
zo'n ding in je arm
het lijkt op een prik
het is voor de operatie
A O, je bedoelt de narcose!

??
VRAAG VAN DE LES
??
Waarom ligt Elisabeth in het ziekenhuis?

TIP VAN DE WEEK 1
Op ETV en de website ETV.nl. zijn verschillende programma’s over gezondheid te vinden.
Bijvoorbeeld: Dag dokter! En de Thuisdokter. Kijken dus!!
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SPREKEN
Spreek samen!
Opdracht 16. Lees samen met uw taalvriend:
A Van harte beterschap van iedereen,
en het beste met je been!
B Oh, bedankt!
A En de groeten van Jet,
die sprak ik toevallig net
B Oh, wat leuk!
A En de groeten van Riet,
die is ziek en komt vandaag niet.
B Oh, wat erg!
A En ook de groeten van Nel,
maar die zie je morgen zelf wel.
B Dat is fijn.
A En van ome Jan,
die morgen niet komen kan.
B Wat jammer!
A En ook van meneer van Stromen
die heeft geen tijd om op bezoek te komen.
B Oh, gelukkig!
A En ook nog van mevrouw van Weste,
die wenst je ook het allerbeste.
B Echt waar?
A En natuurlijk ook van mij,
want ik hoor er natuurlijk ook bij.
B Oh ja, bedankt.

TIP VAN DE WEEK 2
Als u een woord niet weet, dan kunt u het omschrijven. Als u bijvoorbeeld het woord
‘fysiotherapeut’ niet weet, dan kunt u zeggen:
Hoe heet dat nou, zo iemand die oefeningen met je doet, voor je spieren enzo.
Ik bedoel een man die je helpt met oefeningen doen voor je spieren.
Dus: als u een woord niet weet, probeer het woord dan uit te leggen!
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LEZEN
Opdracht 17. Lees.
DE INFORMATIE. 
Naar het ziekenhuis.
Soms moet u een paar dagen naar het ziekenhuis, voor een groot onderzoek of voor een
operatie. U meldt zich dan bij de afdeling Opname. Deze afdeling regelt de opnames van de
patiënten.
Bij deze afdeling hoort u wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Op welke dag u
precies wordt opgenomen is vaak pas een aantal dagen van tevoren bekend. De afdeling
Opname belt u als de dag van uw opname bekend is.
Als u een paar dagen naar het ziekenhuis gaat, dan moet u de volgende dingen meenemen:
- de medicijnen die u gebruikt
- informatie over een eventueel dieet dat u volgt
- prettig zittende kleding
- nachtkleding, onderkleding, pantoffels, een ochtendjas, sokken, toiletartikelen
- een boek of een tijdschrift
- telefoonnummers van familieleden/bekenden
- uw ponskaartje
Geld en sieraden kunt u het beste thuis laten.
Als u een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven, dan moet u de naam van een
contactpersoon doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, of een zoon of een dochter
of een ander familielid.

Tip van de week 3
Uw kind in het ziekenhuis.
Als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan mag u in de meeste ziekenhuizen
bij uw kind blijven, overdag, maar ook ’s nachts!

PRAKTIJK
Opdracht 18. Kijk in de praktijk.
PRAKTIJKOPDRACHT 
De opdracht is:
INFORMATIE VRAGEN
In het ziekenhuis zijn twee speciale afdelingen voor kinderen.
- Hoe heet de afdeling voor kinderen in het ziekenhuis?
- Hoe heet de afdeling voor hele kleine baby’s in het ziekenhuis?
- Bel op naar het ziekenhuis of vraag het aan iemand anders.
Lesbrieven © ITTA 2008
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HOE GAAT HET?
Opdracht 19. Kent u de woorden? Kruis aan.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

De narcose
Het onderzoek
Gezond
Waarschijnlijk
Voorlopig
Het gewicht
Iemand missen
Beterschap wensen
Het viel tegen
Onder het mes gaan
Ik verveel me dood

Opdracht 20. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les ging over het ziekenhuis. U heeft geleerd om een gesprek te voeren in het
ziekenhuis en welke vragen u in het ziekenhuis kunt stellen. U heeft ook geleerd om
vragen te beantwoorden en om woorden te omschrijven.
En u? Kunt u een gesprek voeren in het ziekenhuis. Kunt u woorden die u niet kent
omschrijven? En hoe goed kunt u vragen stellen en beantwoorden? Kunt u dat nu
goed? Of een beetje? Of nog niet zo goed? Schrijf het op. Zet een kruisje.


Goed


Gaat wel


Niet zo
goed...

Ik kan een gesprek voeren in het
ziekenhuis.

Ik kan woorden omschrijven.

Ik kan vragen stellen in het ziekenhuis.

Ik kan vragen beantwoorden.
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 3.
Let op! Uw zinnen kunnen anders zijn!
Elisabeth ligt in het ziekenhuis. Ze is geopereerd aan haar knie. Een collega komt bij
haar op bezoek. Hij heeft bloemen voor haar meegenomen. Elisabeth vertelt over de
operatie in haar knie.
Opdracht 6.
1. Ze is geopereerd aan haar knie.
2. Ze mag misschien overmorgen naar huis.
3. Ze weet het nog niet precies.
4. Nee, ze verveelt zich.
5. Ze doet de groeten aan meneer Verbrugge en de hele afdeling.
Samenvatting
Let op! Dit is een samenvatting van het gesprek, hierin staan de belangrijkste
dingen uit het gesprek. Uw vijf zinnen kunnen anders zijn!
Elisabeth ligt in het ziekenhuis. Ze is geopereerd aan haar knie. Een collega komt bij
haar op bezoek. Hij heeft bloemen voor haar meegenomen. Elisabeth vertelt over de
operatie in haar knie. Ze mag misschien overmorgen naar huis, maar ze mag voorlopig
nog niet werken. Elisabeth moet thuis oefeningen doen en ze moet twee keer per week
naar de fysiotherapeut. De collega doet de groeten van de andere mensen van het werk.
Opdracht 8.
1. Tabletten
2. Patiënt
3. Lift
4. Specialist
5. Narcose
6. Fysiotherapeut
Opdracht 10.
1. Als iemand ziek is, dan kunt u hem beterschap wensen.
2. Als u geopereerd moet worden, dan krijgt u meestal een narcose.
3. Als u wordt geopereerd, dan gaat u onder het mes. Dat is een uitdrukking in het
Nederlands.
4. Als u helemaal niets te doen heeft, dan verveelt u zich dood. Dat is een
uitdrukking in het Nederlands.
5. Als u oefeningen moet doen, dan moet u naar de fysiotherapeut.
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Opdracht 11.

86 kilogram

66 kilogram

200 kilogram

6 kilogram

0,5 kilogram

3000 kilogram

Opdracht 12.
1. B
2. D
3. F
4. I
5. E
6. C
7. A
8. H
9. G
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Opdracht 13.
1. Je kan iemand missen als hij op vakantie gaat.
2. De narcose kan in het ziekenhuis zijn.
3. Als iemand zich verveeld is het saai.
4. Als iemand in het ziekenhuis ligt kan je hem beterschap wensen.
5. Zijn gewicht is niet meer gezond hij is te dik.
6. Nee, het ging niet zo goed het viel tegen.
Vraag van de les:
Ze is geopereerd aan haar knie. Als je geopereerd wordt, dan moet je naar het
ziekenhuis. Meestal moet je dan ook een paar dagen blijven.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Deze les over de het ziekenhuis past in het deel OGO van het Inburgeringsexamen.
Taalvriend
Zoek een taalvriend, iemand die goed Nederlands spreekt. Het is handig als u een
taalvriend heeft om samen de oefeningen mee te doen
Kijk naar films van ETV
Op de website ETV.nl vindt u films die gaan over gezondheid.
http://www.etv.nl/index.cfm?act=programma.speel&flm=&pid=38&aid=495
In deze les gaat het over twee situaties van het examen:
·
·

Een gesprek kunnen voeren met een arts.
Vragen stellen en beantwoorden.

Lees het gesprek nog eens en let op de situaties. Leer de zinnen.

Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op: www.hoemoetikinburgeren.nl
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Opdracht 1.
Bekijk de film op:
http://www.etv.nl/index.cfm?act=programma.speel&flm=&pid=38&aid=495

Opdracht 2. Beantwoord de vragen.
1. Is de uitslag van de meneer goed?
…………………………………………………………………………………………
2. Welke medicijnen moet de meneer nog nemen?
…………………………………………………………………………………………
3. Heeft het de mevrouw geholpen om naar het ziekenhuis te gaan?
…………………………………………………………………………………………
4. Wat is spoedeisende hulp?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Opdracht 3.
U kunt een formulier invullen als u in het ziekenhuis heeft gelegen. Het formulier
vindt u op:
http://www.dsbverzekeringen.nl/media/6428/aangifteformulier%20ziekenhuisdaggeld.
pdf
Probeer het formulier in te vullen met al uw gegevens.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN ANTWOORDEN
Opdracht 2.
1. Is de uitslag van de meneer goed?
Ja.
2. Welke medicijnen moet de meneer nog nemen?
De derde.
3. Heeft het de mevrouw geholpen om naar het ziekenhuis te gaan?
Ja, de mevrouw zegt dat het beter is geworden.
4. Wat is spoedeisende hulp?
Spoedeisende hulp is hulp die verleend wordt omdat het ernstig is en omdat er snel
hulp bij moet komen.
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