Herhalingsles van het thema Gezondheid

Lesbrief 6. Herhaling
Inleiding
Deze les is een herhalingsles van de zes gesprekken.

Wat leert u in deze les?




Een afspraak maken.
Zeggen waar je last van hebt.
Begrijpen wat de huisarts of tandarts of fysiotherapeut zegt.

Veel succes!

Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DMO Amsterdam

VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek van les 1 en beantwoord de volgende vragen.
GOED

1

Meneer Wong praat met de huisarts.

2

Meneer Wong heeft geen afspraak bij de huisarts.

3

Het is voor de derde keer dat meneer Wong bij de
huisarts komt.

4

Meneer Wong is geboren op 25 april 1987.

5

Meneer Wong is geboren in Hong Kong, China.

6

Meneer Wong is verzekerd.

7

Meneer Wong heeft geen pasje.

8

De afspraak is om vier uur.



FOUT

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 13.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 2. Lees het gesprek van les 2 en beantwoord de volgende vragen.
GOED

1

Meneer Wong heeft om 11.00 uur een afspraak

2

Meneer Wong is alleen in de wachtkamer.

3

FOUT

Meneer Wong en de vrouw spreken over het weer.

4

De vrouw is voor haar zieke kind naar de huisarts
gegaan.

5

Het is slecht weer. Het regent.

6

De vrouw vindt het gek dat de dokter niet thuis komt.

7

Meneer Wong is eerder aan de beurt dan de vrouw.

8

De naam van de vrouw is mevrouw Van der Ploeg.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 13.
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SPREKEN
Opdracht 3. Wat kun je zeggen als je ergens pijn hebt?
De vraag is: Wat kunt u zeggen als je pijn in uw hoofd hebt?
Het antwoord is: Ik heb pijn in mijn hoofd.
Je kunt ook zeggen: Ik heb last van mijn hoofd.
Je kunt dus twee dingen zeggen: pijn hebben en last hebben
Zo kun je ook zeggen:
Ik heb pijn in mijn rug – Ik heb last van mijn rug.
Ik heb pijn in mijn buik – Ik heb last van mijn buik.

Oefen nu zelf met de volgende zinnen.
1. Wat kunt u zeggen als u pijn in uw oor hebt?
2. Wat kunt u zeggen als u pijn in uw benen hebt?
3. Wat kunt u zeggen als u pijn in uw ogen hebt?
4. Wat kunt u zeggen als u pijn in uw voeten hebt?

Opdracht 4. Nu een oefening met lange woorden.
Van twee woorden kun je soms één lang woord maken.
Bijvoorbeeld: pijn in je buik is buikpijn, pijn in je hoofd is hoofdpijn.

Oefen nu zelf met de volgende zinnen:
1. Een kaart voor afspraken is een ……………
2. Draad om te flossen is ……………….
3. Een kaart voor de telefoon is een ……………..
4. De plaats waar je geboren bent is ………………..
5. De datum waarop je geboren bent is ……………..



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 13.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 5. Lees het gesprek van les 3 en beantwoord de volgende vragen.
Goed
1

Meneer Wong komt voor de tweede keer bij de huisarts.

2

Hij heeft pijn in zijn knie.

3

Meneer Wong heeft al 5 weken pijn in zijn knie.

4

Zijn knie is ook een beetje dik.

5

Meneer Wong moet naar de fysiotherapeut.

6

Meneer Wong moet minder bewegen.

7

De huisarts maakt de afspraak bij de fysiotherapeut.

8

Je gaat naar de fysiotherapeut als je last hebt van je rug,
knie etc.



Fout

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 13.
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WOORDEN
Opdracht 6. In les 3 stond dit plaatje. Vul nu zelf in de lege vakjes de juiste
woorden.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 7. Lees het gesprek van les 4 en beantwoord de volgende vragen.
GOED

1

Meneer Wong heeft een verwijzing voor de
fysiotherapeut.

2

Meneer Wong kan op donderdag om half twaalf
komen.

3

FOUT

Meneer Wong moet een handdoek meenemen.

4

De fysiotherapeut weet dat meneer Wong last heeft
van zijn knie.

5

De oefeningen voor de knie zijn staand, niet liggend.

6

Meneer Wong moet alleen een handdoek mee te
nemen.

7

Meneer Wong is verzekerd.

8

De afspraak is op vrijdag om half twaalf



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 14.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 8. Lees het gesprek van les 5 en beantwoord de volgende vragen.
Goed
1

Meneer Wong komt voor controle bij de tandarts.

2

Meneer Wong is bang voor de tandarts.

3

Hij heeft een beetje kiespijn.

4

Meneer Wong heeft geen gaatjes.

5

De tandarts vertelt meneer Wong dat hij moet flossen.

6

Flossen doe je met een stokje, tandenstoker.

7

De tandarts vult het gaatje bij meneer Bashir gelijk.

8

Een nieuwe afspraak wordt gemaakt over drie weken.

9

Meneer Wong krijgt een afspraakkaartje van de tandarts.



Fout

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 14.
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SPREKEN
Opdracht 9. Hoe gaat het met uw Nederlands?
1. U wilt een afspraak maken bij de huisarts. Weet u hoe u dat moet doen?
2. U komt in de wachtkamer. Er zitten heel veel mensen. Weet u wat u moet zeggen?
3. U heeft pijn uw rug. U bent bij de huisarts. Weet u wat u moet zeggen?
4. U heeft kiespijn. U gaat naar de tandarts. Weet u wat u moet zeggen tegen de
tandarts?

1. U wilt een afspraak maken bij de huisarts. Dit kunt u zeggen:
- Dag, ik wil graag een afspraak met de huisarts.
- Goedemorgen, ik wil een afspraak met de dokter maken.
- Dag, ik wil graag op het spreekuur komen.
2. U komt in de wachtkamer. Er zitten heel veel mensen. Dit kunt u zeggen:
- Wie is de laatste?
- Na wie ben ik aan de beurt?

3. U heeft pijn uw rug. U bent bij de huisarts. Dit kunt u zeggen:
- Ik heb pijn in mijn rug
- Mijn rug doet pijn.
- Ik heb last van mijn rug.

4. U heeft kiespijn. U gaat naar de tandarts. Dit kunt u zeggen:
- Ik heb pijn in mijn kies.
- Mijn kies doet pijn.
- Ik heb last van mijn kies.
- Au, mijn kies!
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HOE GAAT HET?
Opdracht 10. Kent u de woorden? Kruis aan.
Les 1.


De afspraak



Een afspraak maken



De agenda



De eerste keer



De voornaam



De achternaam



Wanneer



Geboortedatum



Verzekerd



Het pasje

Les 2.


De eerste



Niet zo erg



De wachtkamer



Aan de beurt



De laatste



Wat een weer



Hoesten



De kou



Gek

Lesbrieven© ITTA 2008

10

Les 3


Voor de eerste keer



De knie



Een beetje dik



Buigen



Hoe lang?



Gymnastiek



Bij de fysiotherapeut



Onderarm



Gaan staan

Les 4.


De verwijzing



De handdoek



De oefeningen



De armen



De fysiotherapeut



Om half twaalf



Verzekering



Prettige dag verder



Hetzelfde



Last hebben van
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Les 5.


Tanden poetsen



Rechts



Het gaatje



Links



De kiezen



De tanden



Spoelen



Schoonmaken



De controle

Opdracht 11. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les was een herhalingsles van de eerste vijf lessen. Kunt u zeggen waar u pijn
heeft? Kunt u een afspraak maken? Kunt u zeggen hoe lang u pijn heeft? Kunt u dat nu
goed? Of een beetje? Of nog niet zo goed?
Schrijf het op. Zet een kruisje.

☺





Goed!

Gaat wel….

Nog niet goed.

Vragen van de
huisarts begrijpen
Een afspraak maken
Lichaamsdelen
opnoemen

Lesbrieven© ITTA 2008

12

ANTWOORDBLAD
Opdracht 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fout. Meneer Wong praat met de assistente.
Goed. Meneer Wong heeft geen afspraak.
Fout. Meneer Wong komt voor de eerste keer bij de huisarts.
Fout. Op 16 oktober 1955.
Goed. In Hong Kong, China.
Goed. Meneer Wong is verzekerd.
Fout. Hij heeft een pasje.
Fout. Om negen uur. De afspraak is om negen uur.

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

Fout. De afspraak is om 09.00 uur.
Fout. Meneer Wong is niet de enige in de wachtkamer.
Goed. Meneer Wong en de vrouw praten over het weer.
Fout. De vrouw is ziek, niet haar kind.
Goed. Het is slecht weer.
Goed. Zij vindt het gek dat de huisarts niet op huisbezoek komt.
Fout. De vrouw is als eerste.
Fout. De naam van de vrouw is Van Zon.

Opdracht 3.
1. “Ik heb pijn mijn oor.” Of: “Ik heb last van mijn oor”.
2. “Ik heb pijn mijn benen.” Of: “Ik heb last van mijn benen”.
3. “Ik heb pijn in mijn ogen .” Of: “Ik heb last van mijn ogen.”
4. “Ik heb pijn in mijn voeten .” Of: “Ik heb last van mijn voeten.”

Opdracht 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Afspraakkaart
Flosdraad
Telefoonkaart
Geboorteplaats
Geboortedatum

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

Fout. Meneer Wong komt voor de tweede keer bij de huisarts.
Goed. Hij heeft pijn in zijn knie.
Fout. Meneer Wong heeft al 5 weken pijn in zijn knie.
Goed. Zijn knie is ook een beetje dik.
Goed. Meneer Wong moet naar de fysiotherapeut.
Fout. Meneer Wong moet meer bewegen, gymnastiek.
Fout. Meneer Wong maakt zelf de afspraak.
Goed. Je gaat naar de fysiotherapeut als je last hebt van je rug, knie etc.
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Opdracht 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goed. Meneer Wong heeft een verwijzing..
Fout. Meneer Wong heeft een afspraak op vrijdag om half twaalf.
Goed. Meneer Wong moet een handdoek meenemen.
Fout. De fysiotherapeut vraagt waar meneer Wong last van heeft.
Fout. De oefeningen zijn liggend.
Fout. Meneer Wong moet ook nog het briefje van de huisarts en het kaartje van de
verzekering meenemen.
7. Goed. Hij is verzekerd.
8. Goed. De afspraak is op vrijdag om half twaalf.

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

Goed. Meneer Wong komt voor controle bij de tandarts.
Fout. Meneer Wong is niet bang.
Goed. Meneer Wong heeft last van zijn kies.
Fout. Meneer Wong heeft wel een gaatje.
Goed. De tandarts vertelt meneer Wong dat hij moet flossen.
Fout. Flossen doe je met draad - flosdraad.
Fout. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor het vullen.
Goed. De afspraak is over drie weken.
Goed. Meneer Wong krijgt een afspraakkaartje
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Met de lessen van Thema 1 over gezondheid kunt u oefenen voor het
inburgeringsexamen, domein OGO. In de eerste vijf lessen heeft u kunnen oefenen met
het maken van een afspraak en een bezoek aan de huisarts, de fysiotherapeut en de
tandarts.
Taalvriend
Het is goed om een taalvriend te hebben, iemand met wie u Nederlands oefent. Door
samen Nederlands te praten, onthoudt u beter wat u heeft geleerd. Als u een taalvriend
heeft, kunt u zich daarmee ook goed voorbereiden voor het examen.
Films van ETV.nl
Op www.etv.nl staan veel handige programma’s over een heleboel onderwerpen,
bijvoorbeeld over gezondheid en de dokter. De programma’s van ETV kunnen u
helpen bij het voorbereiden van het inburgeringsexamen.
Programma’s die goed passen bij de lessen van Thema 1 zijn:
· De thuisdokter.
· Gespierde Taal
U vindt de programma’s van ETV op www.etv.nl/ETV/Programmas
Wat u in Thema 1 kunt leren voor het examen:
In Thema 1 heeft u al geoefend met:
·
·
·
·
·
·
·
·

Een bezoek aan de huisarts voorbereiden
Het telefoonnummer van de huisarts opzoeken
Een afsprakenkaartje lezen
Een afspraak maken
Uw persoonlijke gegevens geven
Een klacht formuleren
Praten over klachten
Een advies opvolgen

Lesbrieven© ITTA 2008

15

Opdracht 1 – Zelfevaluatie
Kunt u…

☺





Goed!

Gaat wel…

Nog niet goed.

het telefoonnummer van de
huisarts opzoeken.
een afsprakenkaartje lezen.
een klacht
formuleren.
praten over
klachten.
een advies
opvolgen.
uw persoonlijke
gegevens geven.

Opdracht 2 – Rollenspel
Doe een rollenspel met uw taalvriend. Draai als u klaar bent de rollen om.
Rol 1 – patiënt
U heeft last van uw kiezen/rug/buik/hoofd/…
Leg uw klacht uit aan de dokter. Zeg waar u precies pijn heeft, hoe lang al en
waardoor het kan komen.
Vraag advies.
Rol 2 – dokter
U bent de dokter (tandarts/huisarts/…)
Vraag uw patiënt wat er aan de hand is. Geef advies.
Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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