
 



 

 

 

 



1. Geneesmiddelenvoorschrift  (voir ci-dessus) 

 

Vocabulaire 

Geneesmiddelenvoorschrift : ordonnance 

Rechthebbende : patiënt 

Voorschrijver : médecin prescripteur 

Stempel : tampon 

Handtekening : signature 

Uitvoerbaar : à exécuter à partir de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Compréhension à la lecture : Wat is een geneesmiddel 

 
Geneesmiddelen zijn producten die: 

 

 

Voorkomen: 

 

Bepaalde geneesmiddelen kunnen een ziekte voorkomen. Daarom is het zo belangrijk dat men het vaccinatie schema volgt zoals het hoort. Men kan hier veel 

levens mee redden. 

Vb. Maar dit kan ook over de gewone jaarlijkse vaccinatie van het  griep vaccin gaan. 

 

 

 

Verlichten 

 

                 

 

  Deze geneesmiddelen verzachten bepaalde gevolgen van een aandoening. Wanneer je barstende hoofdpijn hebt of een spierontsteking dit kan ook gaan 

over een pijn na operatieve ingreep. 

Vb. pijnmedicatie Ibuprofen, Dafalgan 

 

 

 

 



 

Genezen 

          

 

Deze geneesmiddelen zullen de oorzaak van de ziekte bestrijden, wanneer er een infectie aanwezig is zal antibiotica worden aangewezen. 

Vb. Antibiotica vb amoxicilline 

 

Bijsturen 

                 

Soms heeft het lichaam een tekort aan bepaalde stoffen om goed te kunnen functioneren. Zoals diabetes patiënten die door tekort aan insuline daar tot 

meerdere keren per dag nood kunnen aan hebben. Dit is  levensnoodzakelijk. 

Vb. insuline 

 

Vocabulaire : 

Verlichten : soulager 

Voorkomen : empêcher 

Bijsturen : règler 

Genezen : guérir 

Ziekte : maladie 

Verzachten : soulager, adoucir 

Bestrijden : lutter contre 
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Gevolgen : conséquences 

Lichaam : le corps 

Tekort : une manque 

Levensnoodzakelijk: vital, important 

 

 

 

Réponds aux questions en français. 

 

Quelles sont les fonctions d'un médicament ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Explique : 

 

Verlichten :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Voorkomen :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Genezen :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bijsturen :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Chez le médecin : Lis et étudie le dialogue suivant 

 

Dialoog :   Bij de dokter 

 

Dokter : De volgende patient alstublieft. 

Toi:  Goeiedag dokter. 

Dokter: Kan ik u helpen ? / Hoe gaat het met u ? 

Toi:  Ik voel me niet goed. Ik ben ziek. 

Dokter: Hebt u pijn ? Hebt u koorts ? 

Toi:  Ik heb hoofdpijn. 

  Ik heb keelpijn. Ik heb oorpijn. 

  Ik heb diarree. Ik moet overgeven. Ik ben misselijk. 

  Ik heb buikpijn. 

  Ik heb een verstopte neus. / Mijn neus is verstopt. 

  Ik heb overal pijn. Ik hoest veel. Ik ben verkouden.  

Dokter: Ik zal je onderzoeken. 

…………… 

Dokter :  U hebt griep  (verkoudheid, maagsontsteking, gastro-enteritits) 

 



Ik schrijf u een pijnstiller voor. 

Ik schrijf u een hoestsiroop voor. 

Ik schrijf u een antibioticum voor. 

Ik schrijf u een neusspray voor. 

Toi :        Dank u, dokter. 

                Hoeveel moet ik u ?  

Dokter: Dat is 20 euro aub/Dat maakt 20 euro alstublieft. 

Toi: Alstublieft.  

Dokter: Tot ziens. Beterschap. 

 

 

Voorschrijven :  prescrire 

Een voorschrift : prescription 

 

 

 

 

 

 



4. A la pharmacie : Lis et étudie le dialogue suivant 

 

In de apotheek 

A : Goeiedag, kan ik u helpen ? 

B : Goeiedag. Ik ben ziek.  

      Ik zou graag paracetamol kopen. 

A : Waar hebt u pijn ?  

B : Ik heb buikpijn. 

A : Dan geef ik u Buscopan. 

B : Hoeveel moet ik nemen ? 

A : U moet het 3 keer per dag nemen. 

B : Hoe moet ik het nemen ? 

A : U moet het tablet met een glas water nemen. 

B : Dank u. Hoeveel moet u ?  (hoeveel kost het?) 

A : 2 euro dertig alstublieft. 

B : Alstublieft 

A : Dank u, tot ziens. 

 

 



5. Prépositions : construis une phrase simple avec chaque préposition. 

 

In  dans 

Op  sur 

Naar  à 

Aan  à 

Tussen              entre 

Tegen  contre 

Tegenover en face 

Achter  derrière 

Naast  à côté 

Voor  avant, devant 

Over  au dessus, dans x temps 

Onder  en dessous 

Door  (par) 
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