
Мені спекотно

Ik heb het warm

Мені холодно

Ik heb het koud

Мені потрібен лікар

Ik heb een dokter nodig

Мене зараз знудить

Ik ben misselijk

У мене болить стопа

Ik heb pijn aan mijn voet

У мене болить спина

Ik heb rugpijn

У мене болить вухо

Ik heb oorpijn

У мене болить горло

Ik heb keelpijn

У мене болить зуб

Ik heb kiespijn

У мене болить нога

Mijn been doet pijn

У мене болить живіт

Ik heb buikpijn

У мене болить голова

Ik heb hoofdpijn
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у мене соплі

Ik heb een loopneus

я кашляю

Ik moet hoesten

у мене крутиться голова

Ik ben duizelig

у мене понос

Ik heb diarree

у мене задишка

Ademhalen gaat moeilijk

я обпікся/обпеклася

Ik ben verbrand

у мене напухло

Het is gezwollen

у мене свербить

Het jeukt

мене морозить

Ik ben aan het rillen

у мене температура

Ik heb koorts

я хочу вирвати/ мені 
хочеться вирвати

Ik ben misselijk

у мене висипка

Ik heb uitslag
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як довго?

Hoe lang is dit al? 

чи болить, як я 
доторкаюся

Doet het pijn als ik hier 
druk?

чи маєш якісь хвороби

Bent u ziek? Heeft u iets 
onder de leden?

чи приймаєш якісь ліки

Gebruikt u medicijnen?

що тебе болить

Waar hebt u last van?

чи маєш алергію на 
щось

Bent u ergens allergisch 
voor?

скільки ти важиш

Hoeveel weegt u? 

підеш до лікарні

Je moet naar het 
ziekenhuis

потрібно провести 
більше досліджень

We moeten extra testen 
doen

випишу рецепт

Ik schrijf een recept uit

зроблю вам укол

Ik geef je een injectie

перев'яжу рану

Ik zal de wond verbinden
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потрібно здати кров

We moeten bloed 
afnemen

поміряю вам тиск

Ik neem je bloeddruk op

подивлюся ваше вухо

Ik kijk naar je oren

поміряю вам 
температуру

Ik neem je temperatuur 
op

покашляйте

Hoest.

дихайте глибоко

Haal diep adem

послухаю вас

Ik wil even luisteren

подивлюся вам горло

Ik wil je keel onderzoeken

відкрийте рот

Open je mond

роздягніться

Kleed je uit

ляжте

Ga liggen

сядьте

Ga zitten
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