Woordenschat oefeningen:
Ben je ziek? Oorzaken en oplossingen!
1. Vul de tabel in.

KLACHT

OORZAAK

VOORSTEL - REMEDIE

Hoofdpijn

Niet ontbijten en te veel op
de computer spelen

Fris water drinken

Kiespijn/tandpijn

Te veel suiker eten

Pijnstillers nemen

Keelpijn

Te veel roepen

Siroop voor de keel drinken

Oogpijn

Te veel op de smartphone
spelen

Druppeltjes in zijn ogen doen

Oorpijn

Naar een concert gaan

Oordopjes in je oren doen

Buikpijn

Iets verkeerds eten

Rusten en water drinken en
niet te veel eten

Rugpijn

Op de grond vallen

Blijven liggen

Koorts hebben

Te veel buiten spelen en in de
koude wandelen

Thuis blijven en warme
kleren aantrekken

Spierpijn hebben

Te veel aan sport doen

Massage nodig hebben

2. Verklaar waarom je ziek bent. Geef de oorzaak. Maak een volledige zin in
het Nederlands.

Ik heb niet ontbeten en ik heb te veel op de computer gespeeld.

Ik heb te veel op de smartphone gespeeld.

Ik heb te veel suiker gegeten.

Ik heb te veel buiten gespeeld en ik heb in de koude gewandeld.

Ik heb te veel geroepen.

Ik ben op de grond gevallen.

Ik heb te veel suiker gegeten.

Ik heb iets verkeerds gegeten.

Wat is er gebeurd?
Oorzaken en klachten
1. Vind de oorzaken van de ziektes.
a) Ik heb buikpijn.
Ik heb iets verkeerds gegeten.
b) Ze heeft rugpijn.
Ze is op de grond gevallen.
c) Ik kan niet meer lopen. Ik moet krukken gebruiken.
Ik heb mijn been gebroken.
d) Hij is verkouden.
Hij heeft in de koude gewandeld.
e) Ik kan niet meer spreken.
Ik heb te veel geroepen.

2. Vind de klachten.
a) Ik heb te veel snoepjes gegeten.
Ik heb tandpijn.
b) Ik ben naar een concert gegaan en ik heb naar te luid muziek geluisterd.
Ik heb oorpijn.
c) Ik heb de hele dag in de koude gewandeld.
Ik heb koorts.
d) Ze heeft in de avond op de computer gespeeld en ze heeft haar smartphone tot een uur
gebruikt.
Ze heeft hoofdpijn.
e) Hij heeft zijn bril op school niet genomen.
Hij heeft oogpijn.

Bij de dokter
Luisteroefening
Contexte: tu es chez le médecin aux Pays-Bas car tu ne te sens pas bien. Tu es dans la
salle d’attente et tu entends le docteur parler avec ses patients. Curieux, tu décides
d’écouter ce qu’ils se disent afin de savoir s’ils ont les mêmes symptômes que toi.
Tâche: écoute et complète le tableau en français.

Plainte du patient 1

Mal de tête.

Questions posées par le médecin

As-tu trop travaillé ? As-tu trop étudié ?

Causes données par le patient

Il a trop joué sur l’ordinateur et il a regardé des séries.

Remède donné par le médecin

Plus d’ordinateur, de télé et de téléphone.
Donne un antidouleur et un verre d’eau.

Plainte du patient 2

Mal de dents.

Questions posées par le médecin

As-tu mangé trop de sucreries ?

Causes données par le patient

Elle n’a rien mangé cet après-midi.

Remède donné par le médecin

Donne un antidouleur.
Appeler le docteur si elle ne va pas mieux.

Plainte du patient 3

Mal de gorge.

Questions posées par le médecin

As-tu trop parlé ?

Causes données par le patient

Il est allé à un match de football et a trop crié.

Remède donné par le médecin

Donne sirop pour la gorge.
Rester à la maison et se taire.

Uit: Tandem Brio – CD 2 21,22,23

1. Lees nu het script van de oefening.

2. De dokter stelt vragen om de oorzaken van de ziektes te kennen. Herschrijf
deze vragen.





Heb je te veel gewerkt of gestudeerd?
Heb je te veel gesnoept?
Kan je niet meer spreken?
Wat heb je gisteren gedaan? Heb je te veel gebabbeld?

3. Stel nu vragen om de oorzaken van de ziektes te kennen (kijk naar de
beelden). Vind daarna de ziekte voor elke oorzaak.
Heb je iets verkeerds gegeten?
1

Buikpijn.
Ben je naar een concert gegaan?

2

Oorpijn.
Heb je te veel aan sport gedaan?

3
Spierpijn.

Heb je te veel suiker gegeten?
4

Tandpijn.
Heb je te veel op de computer gespeeld?

5

Hoofdpijn.
Ben je op de grond gevallen?

6
Rugpijn.
* Gebruik de tabel op pagina 14.

Remedies vinden
SSFL oefeningen
1. Kijk naar de video (0:00 – 2:18).
 Welke tips geeft het meisje? (2)
Thee drinken.
Geneesmiddelen nemen.

https://www.youtube.com/watch?v=Xq9BxxKuGt4

2. Lees deze dialoog. Onderstreep de tips die worden gegeven.

3. Zet de woorden in de juiste volgorde.
a) Als ik jou was, ik / fris / zou / drinken / water
Als ik jou was, zou ik fris water drinken.
b) liggen / Je / blijven / moet
Je moet blijven liggen.
c) druppeltjes / in / je / ogen / doen / moet / Je
Je moet druppeltjes in je ogen doen.
d) Als ik jou was, voor / ik / de / keel / siroop / zou / drinken
Als ik jou was, zou ik siroop voor de keel drinken.
e) Je / eten / niet te veel / suiker / moet

Je moet niet te veel suiker eten.
f) Als ik jou was, niet / de / in / koude / ik / zou / wandelen
Als ik jou was, zou ik niet in de koude wandelen.
g) nemen / Je / moet/ pijnstillers
Je moet pijnstillers nemen.
h) Als ik jou was, ik / rusten / en / zou / water / drinken.
Als ik jou was, zou ik rusten en water drinken.

4. Geef advies.

a) Je vriend heeft koorts.

b) Je nicht van 9 jaar heeft buikpijn.
Ze geeft vaak over.

c) Je vriendin heeft tandpijn.

d) Je collega lijdt aan angina.



Als ik jou was, zou ik naar de dokter gaan.



Je moet naar de dokter gaan.



Als ik jou was, zou ik naar de kinderarts gaan.



Je moet naar de kinderarts gaan.



Als ik jou was, zou ik naar de tandarts gaan.



Je moet naar de tandarts gaan.



Als ik jou was, zou ik naar de keelarts gaan.



Je moet naar de keelarts gaan.

e) Je vader ziet niet zo goed meer.



Als ik jou was, zou ik naar de oogarts gaan.



Je moet naar de oogarts gaan.

