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Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 

een bent is hebt 

de/deze/dit huisarts had is 

is dat heeft uitoefent 

ze/zij die heeft heeft 

woont van naar kan 

niet die revalideren het 

heeft een te te 

het die dat werd 

haar/het deze/men wil gebruikt 

haar/de dat kan in 

naar die gaan volgen/hebben 

een/haar een/de om gegeven/aangeboden 

dat verricht bemoeien je 

een het/een doet gevolgd 

de dat om hebt 

heeft  niet word 

veel/nog  dragen/op ben 

de  te worden 

naar  kan  

  zien  

  te  

  spreken/praten  

  wil  
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Oefening 5 Oefening 6 Oefening 7 Oefening 8 

kende die oud -door 

of dat is dat 

kon die de/haar/dezelfde -voor 

hoe wat zelf die 

dat wat helpen beroerte 

als heeft zich  dat 

reed die haar men/iemand 

zou dat wordt die  

ging heb men/je waarop  

probeerde worden ze zich 

zachte in weer/snel/altijd/meestal die 

brak te is die 

was gekeken zich  

kijken haar/de te  

dat is/was worden  

zal waren niets  

 als/wanneer haar   

 heeft komt  

 is geen  

  als/wanneer  

  haar   

  ze   

  te   

  herinnert  

  zich  

 

Oefening 9 

1. Mevrouw Das heeft een appartement en ze woont zelfstandig. 

2. Ze heeft drie kamers in haar appartement. 

 of: In haar appartement heeft ze drie kamers. 

 of: Drie kamers heeft ze in haar appartement. 

3. De werkster komt een keer per twee weken. 

 of: Een keer per twee weken komt de werkster. 

4. Alles in het appartement krijgt een goede beurt van de werkster 

5. Nee, de woning wordt niet erg vuil. 

6. Door de ziekte van Parkinson beven haar handen en armen voortdurend. 

 of: haar handen en armen beven voortdurend door de ziekte van Parkinson. 

7. Ze begint elke ochtend met ochtendgymnastiek; met een buurvrouw gaat ze ook in een 

park wandelen/ wandelen in een park. 

8. Nee, haar kinderen hebben voor haar een rollator gekocht. 

 of: Nee, haar kinderen hebben een rollator voor haar gekocht/ gekocht voor haar. 

9. Drie dagen per week bezorgt men een warme maaltijd bij haar thuis. 

 of: Men bezorgt drie dagen per week een warme maaltijd bij haar thuis. 
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 of: Men bezorgt drie dagen per week bij haar thuis een warme maaltijd. 

10. Haar dochter komt haar elke ochtend haar medicijnen geven. 

 of: Elke ochtend komt haar dochter haar haar medicijnen geven. 

 

Oefening 10 Oefening 11 Oefening 12 Oefening 13 

waarmee  Toen  hebben  oud 

een Toen moet lichamelijke 

zich haar -dienen geestelijke 

 voor naar observeert hulp 

in Als op lopen/bewegen 

is dan wat krijgen/hebben 

in toen houdt wonen 

daar wil maakt om 

van als -keren als/wanneer 

kan haar opmaken -zoeken 

  verzorgen is 

  neem een 

  inleven -gaan 

   heel/erg/zeer/bij-

zonder/echt 

 

Oefening 14 Oefening 15 Oefening 16 Oefening 17 

toen mijn je/men op 

gaf/veroorzaakte me/mij heeft dezelfde 

was had meer hebben  

hoorde hebben onder is 

maakte Dat/dit is de 

deed haar -zelfde ze/zij/apotheken 

ze/zij als dan dit/dat/zo’n 

deed hebben meer alle 

kwam jullie lager voor 

geen niet/niets -koper een/hun 

dat onze doordat/omdat je/men 

mee ons minder hij/zij/deze/die 

zei kunnen gezonder/sterker hoeft 

voor heeft   

kon stoot   

zei/praatte niet   

aaide zijn   

 wat    

 hij   

 vindt   

 weet   

 doet   
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Oefening 18 Oefening 19 Oefening 20 Oefening 21 

door  -geschaft die voedingsassistent 

lopen waarschuwen behulp van 

dat/dit/het/praten deed lopen het 

of heeft te ronddelen 

gaat had ze alles 

zitten belde een pauze 

haar/die/deze heeft liever drinkt 

overzien/bekijken heeft/had tegen -brengen/-delen 

begroet in houdt patiënten/bewoners 

vast moet minder vis 

te hebben/krijgen te menu’s 

kijken komen niet kiezen 

met hebben heel/erg/zeer op 

Het want veel door 

op  om patiënt/bewoner 

eet  heeft/krijgt belangrijke 

met  beter op 

geen  heel gekregen/uit 

bezocht   en 

dood/overleden   hoeveel 

of   gaat/zit/kan 

te   noteren 

opbloeien    
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Oefening 22 Oefening 23 Oefening 24 Oefening 25 

zijn was doen oud 

gegaan verlamd erin/daarin/hierin lijdt 

is benen in ze/zij 

-mee heeft over is 

geaccepteerd bestuurt wat hoeft/wil/gaat 

te geen over omdat 

luisteren maar over haar 

las wil anderen hoeven 

dat drinkt  willen 

probeert als  kreeg/had 

heeft snuiten   geraakt 

kunt komt  aan 

kopen een  ze/zij 

te als/wanneer  kan 

ontboken hij  moet 

op Hij/dit/het  slechter 

kan kan  moeten 

zingt actieve   

 laag   

 staat   

 wordt   

 trekt/doet   

 hij   

 dat/het/alles   

 mag/ziet   

 geeft   

 mogelijk   

 weinig   

 

Oefening 26 

want toen kreeg hij hartklachten 

daardoor verloor hij zijn interessen 

daardoor werd hij opgenomen in het ziekenhuis 

omdat zijn lichaam alleen nog reflexmatig functioneerde 

en enkele dagen later begon men daarom toch met behandeling 
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Oefening 27 Oefening 28 

moeilijk met 

moeilijker is 

moeilijker/zwaarder is 

oud zijde 

een hem 

langer lopen/gaan 

/wandelen 

en/want dat 

leven gaat 

andere/meer ze/zij 

minder hem 

gaat/moet hij 

erg/heel/zeer botst 

minder hem 

 en 

 van 

 leven 

 


