
Waar heeft u last van?
Zeg na.

Waarmee kan ik u helpen?

Ik heb zo’n last van mijn rug.

Waar zit de pijn precies?

Hier linksonder.

Wat voor pijn is het?

Het steekt als ik opsta en beweeg.

Goed, ik geef u paracetamol.

Wat zijn uw klachten?

Ik ben zo benauwd, ik krijg bijna geen adem.

Ademt u eens diep? Goed zo, ik heb het al gehoord.
Ik geef u een verwijsbrief voor de specialist.

Wat is er aan de hand?

Ik heb zo’n buikpijn.

Wat voor pijn is het?

Het zijn krampen, echt heel erge krampen.

Sinds wanneer heeft u dat?

Sinds ... oh dokter, waar is het toilet?

Wat scheelt eraan mevrouw?

Ik ben ’s ochtends zo misselijk dokter. Ik moet dan ook overgeven.
En ik heb zo’n dikke buik.

Misselijk? Overgeven? Kunt u ...zou u misschien ... eh ... zwanger kunnen zijn?

Nee dokter, absoluut niet, mijn man is al 9 maanden weg.

Tja …………….

Voorbereide conversaties  • Femmie van Efferink in samenwerking met Uitgeverij Boom • © Uitgeverij Boom 2012

Nederlands voor buitenlanders Spreken bij Les 17



Waar heeft u last van?
Vul in en zeg na.

Waar______________________________ kan ik u helpen?

Ik heb zo’n last van mijn r______________________________ .

Waar z______________________________ de pijn precies?

Hier linkso______________________________ .

Wat voor pijn is h______________________________ ?

Het st______________________________ als ik opsta en beweeg.

Goed, ik g______________________________ u paracetamol.

Wat zijn uw kl______________________________ ?

Ik ben zo benauwd, ik kr______________________________ bijna geen adem.

Ademt u eens d________________________ ? Goed zo, ik heb h________________________ t al gehoord.
Ik geef u een verwijsbrief voor de sp______________________________ .

Wat is er ______________________________ de hand?

Ik heb zo’n b______________________________ .

Wat ______________________________ pijn is het?

Het zijn krampen, echt heel e______________________________ krampen.

S______________________________ wanneer heeft u dat?

Sinds ……… oh dokter, waar is ______________________________ toilet?

Wat sch______________________________ eraan mevrouw?

Ik ben ’s ochtends zo m________________________ dokter. Ik moet dan ook 
over______________________________ .En ik heb zo’n dikke buik.

Misselijk? Overgeven? Kunt u ... zou u misschien ... eh ... zw__________________ kunnen zijn?

Nee dokter, ab____________________________ niet, mijn man is al 9 maanden weg.

Tja …………….
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