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Taalcursus zorgportaal 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Koning 

Boudewijnstichting. 
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Zorgportaal verpleegkunde 

 

 

TAAL 

          

 
HBOV Brugge 

 

Naam : …………………………………………………………………………. 

  

 

 
Info ESF-Agentschap:  tel.: 02 546 22 11  info@esf-agentschap.be 

 

 



 3 

 

taal 
in het zorgportaal 

 
Wie ? 

 
We starten met een groep Nederlandstalige en anderstalige cursisten en daarom                        

werken we met twee docenten, zodat we de groep kunnen opsplitsen waar nodig. 

 

 

 

 

Wanneer ? 

 
We beschikken over een 20-tal volledige namiddagen, want er zijn ook twee stageperiodes 

van 3 en 4 weken gepland !  De anderstalige cursisten krijgen per week nog een halve 

namiddag extra communicatie mét speciale begeleiding van een taalcoach. 

 

 

 

Wat ? 

 
We proberen de cursisten te ondersteunen waar nodig in functie van de initiatiemodule 

verpleegkunde.  We hebben een basispakket opgesteld waarmee we aanvankelijk met de 

hele groep aan de slag gaan.  We evolueren naar een meer individuele aanpak (die zeer 

verschillend zal zijn van groep tot groep).  Dit gebeurt op verzoek van cursist of docent en op 

initiatief van de taaldocent.   
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Ons basispakket : 

 

- de eerste les is een interessant kennismakingsmoment.  Het is goed taal als 
één van de eerste lessen te roosteren, want hier is alvast de tijd om het ijs te 

 breken en mekaar beter te leren kennen (aan de hand van allerlei taalspellen enz).   

Deze les splitsen we de groep zeker niet op ! 

 

- het verrijken en inoefenen van medisch-verpleegkundige woordenschat  
 

- mondelinge en schriftelijke rapportage van o.a. observaties in functie van 
stageverslagen  

 

- het werken met verklarende woordenboeken en de ‘Groene’ woordenlijst  (andere 
naslagwerken : leren leren) 

 

- spelling inoefenen met nadruk op het werkwoord (spelling : ‘ running dictation’ ) 
 

- teksten lezen, leren begrijpen, schematiseren, … 
 

- het voorbereiden en voor de klas  brengen van een interview, een case, … 
 

 
- het deelnemen aan een rollenspel/theaterforum ; uitprobeermomenten rond 

communicatie met patiënten, collega’s, … in samenwerking met docent relationele 
vaardigheden. 

 
 
 
 

 

Voor anderstaligen blijkt vooral ondersteuning nodig voor visievakken.  Het is aanbevolen 

daarop in de taallessen te anticiperen ! 

Er is een intens contact nodig met de docenten verpleegkunde. 
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De bedoeling van de taallessen is een ondersteunende rol te spelen 

in de totale initiatiemodule verpleegkunde.  Wij hebben daarvoor een 

namiddag ter beschikking. 

 

Eén groep bestaat uit Nederlandstaligen, een andere uit anderstaligen. 

Vaak hebben beide groepen totaal uiteenlopende vragen en daarom 

splitsen we ze op.  Af en toe ondernemen we samen een aantal 

oefeningen, vooral rond communicatie. 

De anderstaligen hebben nog een extra halve namiddag. 

 

Wij werken dus vooral met de vragen die vanuit de groep zelf komen. 

We hebben een basispakket uitgewerkt met een aantal oefeningen 

spelling en grammatica, spreken, schrijven, lezen en luisteren. 

 

Zij komen aan bod naargelang de vraag en de voorhanden zijnde tijd. 

De collega die les geeft aan anderstaligen zorgt hierbij natuurlijk voor een aanvulling. 

 

We krijgen zo ook de kans om ook veel meer individueel te werken. 

 

Ook de stage grijpen we aan om met taal aan de slag te gaan. 
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Kennismaking : 

                                          

1. Ik ben van plan om later …………………………………………………………………………… 

2. Ik wil nooit meer  …………………………………………………………………………………… 

3. Ik kan heel goed …………………………………………….. ….………………………………… 

4. Ik vind het zeer moeilijk om ……………………………………………………………………… 

5. Wat ik echt graag zou leren is …………………………………………………………………… 

6. De persoon die ik echt bewonder is ……………………………………………………………. 

7. De muziek waar ik het meest van hou is ………………………………………………………. 

8. Als ik nu een vrije dag had, dan zou ik …………………………………………………………. 

9. De wereld zou er een stuk beter uitzien als ……………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………. 

10. Ik ga graag op vakantie naar ……………………want……………………………………….. 

 

11. Ik ben bang voor ………………………………………………………………………………… 

12. De mooiste films die ik zag zijn    ………………………… en ……………………………… 

13. Ik ben graag thuis als……………………………………………………………………………… 

14. Mijn lievelingsprogramma’s op TV zijn ………………………en ……………………………… 

    

15. Ik eet heel graag ……………………….………………………………………………………… 

16. De tofste sport om zelf te beoefenen is ……………………………………………………….. 

17. Als verpleegster/verpleger moet je zeker …………………………………………………….. 

18. Ik heb nog een droom die ik wil waarmaken nl. ………………………………………………. 

19. Ik zeg altijd dat …………………………………………………………………………………… 

20. Ik wil me vrijwillig inzetten voor ………………………………………………………………… 

 

21.  Mijn hobby’s zijn ………………………………………………………………………………… 

22. Als ik nog een nieuwe taal kon leren, dan leerde ik ………………………….omdat ………. 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

23. Heel belangrijk in een ziekenhuis is ……………………………………………………………. 

24. Positief aan de computer vind ik ……………………………………………………………….. 

25. Ik ben trots op mezelf omdat ……………………………………………………………………. 

26. Mijn lievelingsleerkracht was …………………  omdat ……………………………………….. 

27. Ik ben geboren in ………………….. en opgegroeid in ………………………………………. 

28. Mijn familie bestaat uit ………………………………………………………………………….. 

29. Wat mij het meeste stress bezorgt is ………………………………………………………….. 

30. Je kunt me bijzonder plezieren en/of verrassen met …………………………………………. 
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Doosje met 35 vragen ter kennismaking 

 

Je gaat in groepjes van 3 of 4 zitten en trekt om beurt een kaartje uit de doos.   Je leest de vraag 

hardop en probeert er daarna een antwoord op te geven in het Algemeen Nederlands.  Je mag één 

keer passen, als je de vraag te persoonlijk vindt.  Speel tot het doosje leeg is ! 

 

Wat doe je in je vrije tijd ? 

 

Waar heb je een grote hekel aan ? 

 

Welke prijs zou je willen winnen ? 

 

Ben je wel eens jaloers ? Wanneer ? 

 

Welke sport beoefen je het liefst en waarom houd je ervan ? 

 

Wat voor werk zou je later ook nog willen doen ? 

 

Hoe zou jij jezelf beschrijven aan iemand die je nog niet kent ? 

 

Beschrijf je beste vriend eens. 

 

Van welke tijd van het jaar hou je het meest ? Waarom ? 

 

Vertel eens over een moment dat je echt fier was op jezelf. 

 

Wat vind je het tofste aan ‘naar school gaan’ ? 

 

Als iemand je eender wat kon geven voor je verjaardag, wat zou je dan willen krijgen ? 

 

Wat is één van je hobby’s ? 

 

Wat ergert je het meest bij jezelf? 

 

Heb je onlangs iets grappigs beleefd? Vertel eens. 

 

Wat zou je doen als je een toverstok bezat ? 

 

Als je eender waar in de wereld zou kunnen wonen, waar zou dat zijn en waarom ? 

 

Vertel eens over jouw kijkgewoontes (=tv) ? 

 

Wat zou je doen om beroemd te worden ? 

 

Als je slechts drie mensen op een reis rond de wereld kon meenemen, wie zou je kiezen ? 
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Beschrijf eens de beste leraar of lerares die je had. 

 

Als je onzichtbaar kon worden, waar zou je dan nu even heen willen gaan ? 

 

Hoe reageer je als je kwaad bent ? 

 

Als je je leeftijd kon veranderen, hoe oud zou je dan het liefst willen zijn ? 

 

Welke natuurrampen vrees je het ergst ? 

 

 Welk lied hoor jij het liefst ? 

 

Waaraan denk je als je niet kunt slapen ? 

 

Kom je overeen met je buren ? Hoe is het contact ? 

 

Van welke kamer in het huis hou je het meest ? Waarom ? 

 

Wanneer ben je graag alleen ? 

 

Wat zou je doen als je miljonair was ? 

 

Waarover had je onlangs ruzie ? 

 

Van alle materiële zaken die je hebt: waarvan heb je het meeste plezier ? 

 

Veronderstel dat je 2500 euro cadeau krijgt. Wat ga je ermee doen ? 

 

Van wie zou je heel graag eens een telefoontje krijgen ? 

 

Wanneer ben je jaloers ? 

 

Met welke filmster wil je een avondje uit ? 
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(Brainstorm en links tussen taal en verpleegkunde) 

 

 

 

 

 

 

 

                        taal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

          verpleegkunde 
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Wie is hij/zij ? 
 

Schrijven : eerst even opwarmen :  inleidende oefening 

         

I. Stel je voor dat je de afgebeelde mannen (zie volgend blad) ontmoet. 

 

     1.  (voor jongens) Wie zou je het liefst hebben als vriend ?   nr. ……. 

          (voor meisjes) Wie vind je het aantrekkelijkst ?                nr. ……. 

           Waarom ? …………………………………………………………………..... 

            …………………………………………………………………………………. 

 

            Hoe is hij gekleed ? …………………………………………………………. 

            …………………………………………………………………………………. 

2. (voor jongens) Wie wil je zeker nooit als vriend hebben ?  nr. …… 
(voor meisjes) Wie vind je het minst aantrekkelijk ?            nr. …… 

Waarom ? …………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

Hoe is hij gekleed ? ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Wie is de intelligentste van de reeks ? nr. ……. 
Waarom denk je dat ? …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

4. Wie is de sportiefste van de reeks ?  nr. ……. 
Waarom denk je dat ? …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

5. Wie is de avontuurlijkste van de reeks ?  nr. …… 
Waarom denk je dat ? …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. Fantaseer : welk beroep heeft volgens jou : 
 

Nr. 1 : ……………………………      

Nr. 2 : ……………………………      

Nr. 3 : ……………………………   

Nr. 4 : ……………………………      

Nr. 5 : ……………………………   

Nr. 6 : …………………………… 

Nr. 7 : …………………………… 

Nr. 8 : ……………………………    
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II. Stel je voor dat je de afgebeelde vrouwen (zie volgend blad)   

     ontmoet. 

 

1. (voor meisjes) Wie zou je het liefst hebben als vriendin ?  nr. …… 
(voor jongens) Wie vind je het aantrekkelijkst ?                  nr. …… 

Waarom ? ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Hoe is ze gekleed ? ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

2. (voor meisjes) Wie wil je zeker nooit als vriendin ?  nr. ….. 
(voor jongens) Wie vind je het minst aantrekkelijk ? nr. …. 

Waarom ? …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Hoe is ze gekleed ? ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

     3.  Wie is de intelligentste van de reeks ?   nr. ……. 

          Waarom denk je dat ? …………………………………………………… 

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

 

4. Wie is de sportiefste van de reeks ?  nr. …… 
Waarom denk je dat ? …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

5. Wie is de avontuurlijkste van de reeks ?  nr. …… 
Waarom denk je dat ? …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

6. Fantaseer : welk beroep heeft volgens jou : 
 

Nr. 1 : …………………….                            

Nr. 2 : …………………….        

Nr. 3 : …………………….        

Nr. 4 : ……………………. 

Nr. 5 : ……………………. 

Nr. 6 : ……………………… 

Nr. 7 : ……………………… 

Nr. 8 : ……………………… 
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           En nu het echte werk : de persoonsbeschrijving ! 

 

 

Een woordje vooraf. 

 

Het is de bedoeling dat je nu een stukje van een 15-tal zinnen schrijft over een vrij 

gekozen man of vrouw uit de besproken reeksen. 

 

Je gaat daarbij als volgt te werk  : 

 

 Begin je beschrijving met : ‘Ik koos man/vrouw nr. … omdat….’ 
Om deze zin af te maken gebruik je informatie uit je eigen notities. 

 

 

 Dan beschrijf je de lichaamsbouw van de gekozen persoon. Soms kun je dat niet 
zien.  Schrijf dan gewoon wat jij vermoedt ! 

 

 

 Vervolgens komt het gezicht aan de beurt.  Beschrijf wat je opvalt. 
 

 

 Tenslotte schrijf je iets over de kleding. 
 

 

 Fantaseer er een wereld bij : wat zou het beroep zijn, gezinssituatie, hobby’s, 
vriendenkring, , … 

 

 

 Ieder onderdeeltje komt in een afzonderlijke alinea !!!!!!!  Zo breng je structuur en 
rust in  je tekst en is dit aangenaam om te lezen. 

 

 

 Let op de tijd en de spelling  van je werkwoord. 
 

 

 

Aan het werk !  Eerst in het klad, dan op een cursusblad ! 

Controleer nog es goed of je niets bent vergeten uit de opdracht. 

Vergeet niet je naam en de datum erop te vermelden. 

 

 

 

 

 

 

 



 13 
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de werkwoorden 
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Het werkwoord          

 

= EEN WOORD DAT EEN HANDELING (bv. springen), 

   EEN TOESTAND (bv. zijn) OF EEN PROCES(bv. worden)       

   UITDRUKT. 

 
Even oefenen : onderstreep alle werkwoorden in de volgende zinnen : 

 

1. De verpleegkundige hielp de patiënt. 
2. De dokter heeft de wonde onderzocht. 
3. Kan hij morgen naar huis ? 
4. Dat zou ik nooit verwacht hebben ! 
5. Hij zal zeker nog thuisverzorging krijgen. 
6. Hij slaapt de hele dag en neemt zijn medicatie niet in. 
7. Dat wordt een hele opgave, want de man is erg koppig. 
8. Ik wil graag deze opleiding gaan volgen en een diploma halen ! 
9. Heb jij hetzelfde gehoord en gelezen als ik ? 
10. Hoewel ze veel van elkaar hielden, gingen ze tenslotte elk hun eigen weg. 

 

 

Als er meerdere werkwoorden staan, is er één die je toont om welke tijd en persoon  

het gaat : de persoonsvorm. 

 

Je kunt de volgende proef gebruiken om dit  te vinden : 

 

 

maak van de zin een vraag waar je alleen ja of neen kunt op antwoorden, 

dan komt dit speciale werkwoord  op de eerste plaats ! 

 

bv. 

Ik ben hier gevallen                              =>  ben ik hier gevallen ?       ja/nee 

Wij gaan samen lopen                          =>  gaan wij samen lopen ?   ja/nee 

Hij zal nooit gezwommen hebben         =>  zal hij nooit gezwommen hebben ?  ja/nee 

 

 

 

Omcirkel nu dit werkwoord in de 10 zinnen hierboven      
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De o.t.t. = onvoltooid tegenwoordige tijd 

 

ENKELVOUD 

1ste persoon Ik antwoord 

Ik speel 

 

nooit + t 

dus = de stam 

2de persoon Je antwoordt 

Jij speelt 

 

 1. stam  + t 

 Antwoord je ? 

Speel jij ? 

2. geen t, want 

     - je = ond. ! 

     - je komt na  

       de PV ! 

 

 U antwoordt 

Speelt u ? 

Altijd stam + t 

3de persoon Hij antwoordt 

Zij speelt 

Het 

De man 

Men, er, dit, wie 

Je vader (!) 

Je vriendin (!) 

Stam+ t 

 

 

 

 

 

MEERVOUD 

1ste persoon Wij antwoorden 

Wij spelen 

 Stam + en = 

 

De infinitief ! 

2de persoon Jullie antwoorden 

Jullie spelen 

         “  “ 

 

 

3de persoon Zij antwoorden 

De mensen spelen 

 

         “   “ 
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Oefeningen op de tegenwoordige tijd.                                          

 

1. spreken  Hij ………………..   veel. 

2. rijden           Waarom …………… je zo vlug ? 

3. verbreden  Men ………………. het fietspad. 

4. hoeven  Dat ………………  beslist niet. 

5. blazen  Wie …………….. de kaarsen uit ? 

6. bouwen  Waar ……………… de zwaluwen hun nest ? 

7. houden  …………….. u van dat boek ? 

8. rusten  Ik ………………..  een uurtje na de match. 

9. wensen  We ………………… je veel geluk. 

10.dulden  Neen, dat ………………. onze meester niet. 

 

11. spoeden  De man ……………… zich naar zijn werk. 

12. sluiten  ’s Avonds …………….. we alle deuren. 

13. dragen  …………………  jullie steeds laarzen ? 

14. branden  Het gehele huis ………………. uit. 

15. staan  Wat ……………….  je daar te doen ? 

16. breken  Het touw ……………….. in tweeën. 

17. drijven  De wrakstukken ……………. op het water. 

18. vermoeden Wie ………………… dat ? 

19. starten  De motor ………………… onmiddellijk. 

20.aanvaarden  ………………….  je die uitnodiging? 

 

21. rijden  De auto …………….. te snel. 

22. antwoorden        ………………….. je moeder altijd zo snel ? 

23. betalen  ………………… je te veel ? 

24. wachten  Jij …………………. al tien minuten. 

25. belanden  Die jongen …………….. nog in de gevangenis. 

26. vermoorden Wie ………………. nu die drugsverslaafde ? 

27. verbazen  Dat ………………… mij helemaal niet ! 

28. verraden  Hij ……………….. zijn vriend onder druk van de politie. 

29. bevrijden  Ik ……………….. die vogel uit zijn kooi. 

30. houden  …………… je vader van die film ? 
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de O.T.T.      

 

1.  genezen                De wonde ……………………….. langzaam. 

2.  afspoelen              De verpleegster ……………..   alles …………… 

3.  besmetten             Die patiënt ………………….. iedereen. 

4. ontsmetten             Wil je dit even …………………   ? 

5. desinfecteren         Zij ……………………………   het materiaal. 

6. opereren                De chirurg …………………. Vandaag. 

7. snuiten                   Hij ……………………  al de hele tijd zijn neus. 

8. struikelen               Pas op, straks ………………… je nog ! 

9. zuchten                  Waarom ………………………. jullie ? 

10. bevallen               Zij ………………   straks thuis. 

11. vergaderen          Wij ………………………. elke woensdag. 

12. observeren          Jij …………………..  te weinig. 

13. slagen                  Hij ……………………… maar niet in de test. 

14. rusten                  ……………………….  maar even uit ! 

15. straffen                ………………….   jij hem veel ? 

16. belonen               Hij ……………………   hen met een kus. 

17. structureren         Ik …………………………  deze tekst. 

18. zich inleven         Hij …………………….gemakkelijk  ……… 

19. helpen                 Zij …………………  me zoveel ze kan. 

20. slaan                   Zij …………………..  dat kind. 

 

21. verzorgen           ………………….   je die wonde ? 

22. opheffen             Kan je zelf je been ………………………. ? 

23. steunen              ……………………. maar op mijn schouder ! 

24. zich voelen         Hij …………………………………… misselijk. 

25. zich kwetsen      Ik ……………………………..  aan mijn hoofd. 

26. zich vergissen    Jij ………………………  nooit. 

27. zich aanpassen  …………………….. jij ……..  goed aan ? 

28. controleren         ……………………..  nog even haar bloeddruk ! 

29. rapporteren         Hij …………………………… alles zorgvuldig. 

30. uitnodigen           Wij ……………………..  jullie ………….. 

 

31. verwittigen          …………………. me op tijd aub ! 

32. waarschuwen     Zij …………………..  nu de dokter. 

33. feliciteren            Ik ……………………  hem met zijn job. 

34. reageren             Zij ………………….. heel vreemd. 

35. knutselen            ………………….  je dochter graag ? 

36. knuffelen             Nee, ik ……………………….. liever ! 

37. kussen                Hij …………………… haar als hij vertrekt. 

38. poetsen               Hij ………………….. en 

39. afwassen             Zij …………………………………… 

40. zich wassen         …………………….. jij ………….  in bad of onder de douche ? 
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De o.v.t. = onvoltooid verleden tijd 
 

 

 Zwakke werkwoorden 

 

Werken              ik werk-te      

Spelen               ik speel-de                         stam + de of +te   

 

 

Wachten            ik wacht-te 

Antwoorden       ik antwoord-de 

 

 

 

 

 

  Sterke werkwoorden 

 

Lopen                ik liep 

Staan                 ik stond       de stamklinker  

 

Rijden                ik reed       verandert ! 

Sluiten               ik sloot 

 

Trekken             ik trok 

Lezen                ik las 
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Nu of vroeger ?                       
 

 

Staan deze zinnen in de tegenwoordige tijd (t.t) of in de verleden tijd (v.t.) ? 

 

1.  Nauwelijks een minuut geleden ging het alarm.   ………………. 

2.  Het rolluik van de brandweerkazerne staat reeds open.  ………………. 

3.  De motor van de grootste brandweerwagen slaat aan.  ………………. 

4.  Men meldde een schouwbrand in de Slotstraat.   ………………. 

5.  Toen waren ze echt heel snel ter plaatse.                    ………………. 

 

 

Zet de zinnen in de verleden tijd. 

 

1. Men roept de politie op voor een ongeval. 
……………………………………………………………………………………… 

2. De agenten begeven zich naar de plaats van het gebeuren. 
……………………………………………………………………………………… 

3. Een twintigtal mensen staan op het kruispunt te kijken. 
……………………………………………………………………………………… 

4. Gelukkig vallen er geen gekwetsten. 
……………………………………………………………………………………… 

5. De stoffelijke schade is echter aanzienlijk. 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

Zet de zinnen in de tegenwoordige tijd. 

 

1. Met volle snelheid reed de ambulance naar Brugge. 
……………………………………………………………………………………….. 

2. Daar wachtten twee gekwetsten op hulp. 
………………………………………………………………………………………… 

3. Omzichtig spraken de hulpverleners de slachtoffers toe. 
………………………………………………………………………………………… 

4. De eerste hulp werd vakkundig verstrekt. 
………………………………………………………………………………………… 

5. De verzorgers legden de ongelukkigen in de wagen. 
……………………………………………………………………………………… 
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De verleden tijd.                                   
 

Welk verschil is er tussen de onderstaande zinnen ? 

 

Jullie pesten de leraar.             = …………… 

Jullie pestten de leraar.            = …………… 

 

Zij antwoorden op de vraag.     = …………… 

Zij antwoordden op de vraag.   = …………… 

 

 

Schrijf de werkwoorden tussen haakjes in de verleden tijd. 

 

1. De atleet (rusten) …………………… twee dagen uit na de match. 
2. Frank Deboosere  (melden) …………………. dat er slecht weer op komst was. 
3. De supporters (verwachten) ………………….. dat de match langer zou duren. 
4. Een CD (kosten) ………………. daar maar 12 euro. 
5. De wagen in het midden …………….. (starten)  het snelst. 
6. Een 70-jarige man (redden) ………………. het kind uit het water. 
7. De politie (vermoeden) ………………  dat de gangster zich in Oostende verborg. 
8. Dominiek (dichten) ………………….het lek in het rubberen bootje met zijn vinger. 
9. De arend (spreiden) ……………… zijn vleugels en vloog rustig weg. 
10. Er (woeden) ……………….  een hevige storm tijdens het weekend. 
11. De burgemeester van Brussel (heten) …………….. de sporthelden  welkom. 
12. Niemand zei hoeveel de herstelling (kosten) …………………. 
13. Ze (vergissen) ………………… zich steeds vaker. 
14. Waarom (achten) …………………. u dat onwaarschijnlijk ? 
15. De ouders (verwennen) …………………..  hun dochter te veel. 
16. Hij (verpraten) …………………  zijn kostbare tijd. 
17. De man (wijden) ………………….. er niet veel aandacht aan. 
18. De speurders (tasten) ……………….. lange tijd in het duister. 
19. Het meisje (fronsen) ………………….  haar wenkbrauwen. 
20. Ik vond dat hij teveel geld (betalen) …………………………… 
21. Wie (antwoorden) …………………….. zo vlug op die vraag ? 
22. De vliegtuigen (landen) ……………..  op het voorziene moment. 
23. Die man (pesten) ………………… zijn collega al lange tijd. 
24. Nooit (vermoeden) ………………….. ik dat hij zo wreed was ! 
25. Dat (gebeuren) ……………………. lang geleden. 
26. De rechter (beslissen) …………………… dat hij naar de gevangenis moest. 
27. Hij (plannen) ……………………..  een maandenlange reis door Afrika. 
28. De bejaarde vrouw (planten) ………………  altijd aardappelen in haar tuin. 
29. Wij (rusten) ……………………  gisteren de hele namiddag. 
30. De boerderij (branden) …………………  helemaal af. 
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Het V.D.  = voltooid deelwoord 

 

Zwakke werkwoorden 

 

Ik heb    gespeel … ? 

Ik heb    gewerk …  ? 

 

 

1)     Luister naar de verleden tijd van het werkwoord ! 

 

                          Speelde      gespeeld 

 

                           Werkte       gewerkt 

 

   

2)     Of gebruik    ’t kofschiptaxietje (alleen de medeklinkers) 

  

      laatste letter van de stam staat niet in dit woord - d   :  ik speel    gespeeld 

       laatste letter van de stam staat wel in dit woord     t   :  ik werk     gewerkt 

 

 

 

Sterke werkwoorden 

 

Lopen              ik heb gelopen 

Zwemmen       ik heb gezwommen 

 

Geven             ik heb gegeven 

Slapen            ik heb geslapen 

 

Sterke werkwoorden hebben een voltooid deelwoord op –en ! 
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Er zijn ook gemengde werkwoorden : 

 

Voorbeeld : 

 

Bakken   bakte    gebakken 

Weven   weefde   geweven 

 

 

De O.V.T. is als een zwak werkwoord, 

terwijl het V.D. gevormd wordt als dat van een sterk werkwoord ! 

Dit zijn uitzonderingen ! 

 

 

 

 

Twee onregelmatige werkwoorden zijn ook : 

 

Zijn     was    geweest 

Hebben   had    gehad 

 

 

 

                                   

 
 



 25 

Het voltooid deelwoord.                       

Moet dat nu weer met een t of een d achteraan ? 

 

Let op : het hulpwerkwoord is onderstreept in de eerste 10 zinnen.  Doe hetzelfde 

in de volgende 30 zinnen. 

 

1. Ik heb 12 euro te veel betaal… 
2. Er is verleden week niet veel gebeur… 
3. Ik heb er helemaal niet aan gedach… 
4. Hij heeft 45 euro geleen… 
5. Dat is al lang geplan… 
6. Ze heeft de hele dag geween… 
7. Zijn contract is een jaar verleng… 
8. Die collega heeft me weer gepes… 
9. Wie had er dit verwach… ? 
10. Het parlement heeft dat voorstel goedgekeur… 
11. Die boom werd tien jaar geleden geplan… 
12. Heb jij aan de bloemen gedach.. ? 
13. Wanneer heeft die pijl zijn doel bereik… ? 
14. Heeft die vrouw een klacht ingedien… ? 
15. Hij heeft keihard gewerk… 
16. Eindelijk wordt ook dit diploma erken… 
17. Wanneer is dat ongeval gebeur… ? 
18. Hij heeft een schitterende tekening gemaak… 
19. De kerk was bijna helemaal uitgebran… 
20. De bestuurder zat achter het stuur geklem… 
21. Haar mogelijkheden zijn zeer begrens… 
22. Sinds wanneer ben je verhuis…? 
23. Het giftig goedje werd in zee gedump… 
24. De tandarts heeft me niet verdoof… 
25. Dat was zonder hem zeker niet gebeur… 
26. Waarom heb je die trui weggegooi… ? 
27. Ze hebben weer de hele avond geruzie… 
28. We hebben die ramp toch overleef… 
29. Wie heeft die soep gemors… ? 
30. Dat heeft hij twee keer beloof… 
31. De politie werd gewaarschuw… 
32. Nooit heb zoveel onzin vertel… 
33. De kassa werd weer geopen… 
34. Een dief was vliegensvlug weggeren… 
35. Ze had helemaal geen geld gevraag… 
36. Hij heeft nooit de finish gehaal… 
37. Zijn afwezigheid werd onmiddellijk gemel… 
38. We hebben altijd de grenzen afgetas… 
39. Hij heeft de hele avond gedans… 
40. Heb je alle zinnen ingevul…  ?  
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Oefening : gebruik de onderstaande werkwoorden in een zin (min. 

5 woorden).  De vorm van het werkwoord mag je niet veranderen ! 

 

Voorbeeld : eet : mijn broer eet graag biefstuk met frietjes. 

 

1. brandt : ……………………………………………………….................................... 
 

2. geland : ………………………………………………………………………………... 
 

3. rijd : …………………………………………………………………………………….. 
 

4. drinken : ……………………………………………………………………………….. 
 

5. valt : ……………………………………………………………………………………. 
 

6. gebeurd : ………………………………………………………………………………. 
 

7. zie : …………………………………………………………………………………….. 
 

8. denken : ……………………………………………………………………………….. 
 

9. voelde : ………………………………………………………………………………… 
 

10. roep : …………………………………………………………………………………... 
 

11. gedanst : ………………………………………………………………………………. 
 

12. leeft : …………………………………………………………………………………… 
 

13. stierf : ………………………………………………………………………………….. 
 

14. antwoordt : ……………………………………………………………………………. 
 

15. vermoordde : ………………………………………………………………………….. 
 

16. gebeurt : ……………………………………………………………………………….. 
 

17. kwets : …………………………………………………………………………………. 
 

18. verzorgd : ……………………………………………………………………………… 
 

19. verzorgt : ………………………………………………………………………………. 
 

20. aanvaardt : …………………………………………………………………………… 
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                                  Leg dit blad naast je als je oefeningen maakt ! 
 
              Denk altijd goed na voor je het werkwoord spelt : in welke kolom ben je bezig ?  
             
 
 
 
 

1                            2                                3   
                    

 

OTT                  OVT                      VD    
= tijd                                     = tijd                                      = vorm 

 
Ik speel                                  ik speelde                                    (ik heb) gespeeld 

Ik werk                                    ik werkte                                     (ik heb) gewerkt 

  

Ik loop                                    ik  liep                                          (ik heb) gelopen 

Ik  sta                                      ik stond                                       (ik heb) gestaan 

 

Ik :  nooit t ! 

 

Speel je ?    (!!!!) 

Speelt je dochter ?                                                                                  

 

Hij antwoordt                  hij antwoord+ de                  luister naar de ovt 

      Stam + t                             zij wacht+ te                                 of gebruik  

                                                                                 ‘t kofschiptaxietje 

 

 

dt is mogelijk            dd/tt  is mogelijk         t of d ? 
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Extra bij het voltooid deelwoord ! 

 

Vergelijk de volgende zinnen : 

 

OVT                       VD als bijvoeglijk naamwoord  

                                                  Welke ? / voor zn. 

 

Ik beantwoordde de brief  Daar ligt de beantwoorde brief  

Het feest startte    Het gestarte feest  liet zich horen 

 

Je verbrandde je hand   Je verbrande hand deed veel pijn 

Hij verlichtte de kamer   De verlichte kamer was mooi 

 

Maar soms voor de uitspraak  (om de klank ervoor kort te houden) 

 

Zij witten het huis   Het gewitte huis viel echt op. 

Wij benutten de kans   De benutte kans was een succes. 

 

Ken je de gebiedende wijs of de imperatief ? 

 

Ga naar binnen !                        = de stam van het werkwoord  ! 

Antwoord nu ! 

Neem het papier !                       

Word niet boos ! 

 

Ken je het onvoltooid deelwoord ? 

Het wordt niet veel gebruikt. 

Het bestaat uit infinitief + d 

en kan ook gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord ! 

 

bevend, hoestend, wachtend, zwemmend … 

Hoestend kwam hij uit het water. 

Het bevende kind en de wachtende man zaten op de trap. 
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Uit het Engels overgenomen werkwoorden 

 

Meestal geldt dezelfde regel, maar vaak is niet de schrijfwijze maar de 

uitspraak van belang ! 

Voorbeelden : 

Bingoën  ik bingo  ik bingode  ik heb gebingood 

Hockeyen  ik hockey  ik hockeyde ik heb gehockeyd 

Lobbyen  ik lobby  ik lobbyde  ik heb gelobbyd 

Rugbyen  ik rugby  ik rugbyde  ik heb gerugbyd 

 

Faxen  ik fax   ik faxte  ik heb gefaxt 

Finishen  ik finish  ik finishte  ik heb gefinisht 

Flirten  ik flirt   ik flirtte  ik heb geflirt 

Printen  ik print  ik printte  ik heb geprint 

 

Carpoolen  ik carpool  ik carpoolde ik heb gecarpoold 

Dealen  ik deal  ik dealde  ik heb gedeald 

Scrabbelen ik scrabbel  ik scrabbelde ik heb gescrabbeld 

 

Vanwege de uitspraak  : 

Breakdancen ik breakdance ik breakdancete ik heb gebreakdancet 

Racen  ik race   ik racete  ik heb geracet 

 

Soms zijn beide mogelijk : 

Leasen  ik lease   ik leasede  ik heb geleased 

                                                       ik leasete  ik heb geleaset 

Briefen  ik brief  ik briefde  ik heb gebriefd 

      ik briefte  ik heb gebrieft 

 

Soms wordt de spelling al aangepast (vernederlandst) : 

Barbecueën        ik barbecue         ik barbecuede    ik heb gebarbecued 

Scoren  ik scoor  ik scoorde  ik heb gescoord 

Volleyballen ik volleybal  ik volleybalde ik heb gevolleybald 
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Uit schrijfoefeningen in de klas : 

vul  nu de volgende werkwoorden aan.               

 

1. Hij rij….  heel voorzichtig. 
2. Antwoor….  jij op die vraag ? 
3. Vandaag is er veel gebeur…. 
4. Ik antwoor…. niet altijd juist. 
5. Ik wil niet gekwets…. worden. 
6. De verpleegster heeft die oude man goed verzorg… 
7. Antwoor….  aub op mijn vraag. 
8. Gisteren is er iets heel ergs gebeur….. 
9. Je hebt me pijn gedaan en dat kwets…  me. 
10. Verzorg …  de wonde goed. 
11.  Ik aanvaar…. dit niet. 
12. De jonge vrouw had goed geleef…. 
13. Hij  vermoor…  de man in de auto. 
14. Wat is er hier gebeur… ? 
15. Ik verzorg…  die wonde goed. 
16. Bran… de schuur nog altijd ? 
17. Hij rij…. met de auto. 
18. Van drinken wor….   je dronken. 
19. Je wor…. hier goed verzorg…. 
20.  Ik aanvaar…. jouw excuus niet. 
21.  Er is iets vreselijks gebeur…. 
22. Ik antwoor….  op alles wat je me vraag…. 
23.  Er is ooit iets ergs gebeur…. 
24. Wat je nu zeg….  kwets…. me enorm. 
25. Mijn oma wer… toen heel erg goed verzorgd. 
26. In Spanje wer…. de euro ook aanvaar….. 
27. Er gebeur…  niets meer na het eerste doelpunt. 
28. Wie verzorg….  je vader deze middag ? 
29. Hij kwets…. zich altijd aan dezelfde knie. 
30. De student antwoor… op die vraag. 
31. Het heeft verschrikkelijks geregen…. 
32. De hond is goed verzorg…. 
33. Wat is er vorige week gebeur…. in het station ? 
34. De verpleegster verzorg….  de wonde. 
35. Hij is teleurgesteld omdat hij niet aanvaar…. is in de groep. 
36. Ken je het juiste antwoor…. op de vraag ? 
37. Jij rijd… naar school langs de bossen. 
38. Gebeur…  dit nog vaker misschien ? 
39. Men verzorg…. de wonde. 
40. Zijn broer heeft hem van de trap geduw… 
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Herhalingsoefeningen werkwoorden 

 
Zet de opgegeven werkwoorden in de OTT 

 

1. vermijden Hoe …………………….. je geruchten die uiteraard nergens op 

gebaseerd zijn? 

2. verbranden Pas maar op dat je daar je vingers niet aan ……………………. 

3. gunnen Ik vraag me af waarom je je zus dat verzetje niet …………….. 

4. meeneuriën Ik betrap me erop dat ik af en toe wel eens een bekend deuntje 

………………………….. 

5. verslinden Hoeveel miljoenen …………………… dat megaproject wel niet 

per jaar? 

6. bevreemden …………………… het je niet dat je vriendin er al zo vroeg 

vandoor gaat? 

7. worden Hoe je een topverkoper …………………, kun je alleen maar door 

de praktijk goed te leren. 

8. begeleiden ……………………….. je pianoleraar je bij je eerste optreden? 

9. leiden Het …………………… je echt tot niets als je zo koppig blijft. 

10. behelzen Weet jij wat die opdracht precies ……………………….? 

11. worden Hoeveel keer, denk je, …………………. Je in een mesnenleven 

zoiets aangeboden? 

12. aanwenden Wie overheidsgeld ………………………… om zichzelf te 

verrijken, is gewoon corrupt, vind ik. 

 

 

 

 Zet de opgegeven werkwoorden in de OVT 

 

1. verkwisten Ook vroeger al …………………………. Ze op een dag meer dan 

ik in een week! 

2. branden Aan de Zuid-Franse kust ……………………… het een week lang 

aan één stuk door. 

3. dempen Hebben jullie, toen jullie dat slootje ………………………, niets 

verdachts opgemerkt. 

4. verontrusten ……………………… het je dan nooit dat je sinds die zware 

aanvaring nooit meer iets van hem gehoord hebt? 

5. verhuizen Ik kan me toch niet goed meer herinneren wanneer we precies 

naar die nieuwe woning ……………………………………. 
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6. opsnuiven Met volle teugen ……………………… ze de frisse verglucht 

……… 

7. verven Eigenzinnig en excentriek als hij was ………………………. Hij 

zijn haar strogeel. 

8. schelden Hoewel ik er volstrekt niets mee te maken had, 

…………………….. hij me de huid vol. 

9. instorten Toen de moeder vernam dat haar dochter aan een ongeneeslijke 

ziekte leed, …………………….. haar hele wereld …………….. 

10. uitpluizen Wekenlang …………………………. We alle brochures en 

catalogi van de grote touroperators ……………… op zoek naar 

de meest geschikte vakantiebestemming. 

 

 

Wat is het VD (voltooid deelwoord) van de opgegeven werkwoorden ? 

 

1. afstraffen Racistisch gedrag op het voetbalveld zou onmiddellijk 

………………... 

 moeten worden. 

 

2. bezielen Wat heeft haar toch ………………………. om die fatale stap te 

zetten? 

 

3. kruien We hebben dan zelf de hele berg tuinafval naar het 

containerpark …………………………….. 

 

4. aftroeven Toen hij uit zijn auto stapte, werd hij door volslagen onbekenden 

……………………………. 

 

5. verslensen Bloemen die niet geregeld begoten worden, zijn na enkele dagen 

……………………………….. 

 

6. proeven Zoveel is zeker: van de goede dingen van het leven heeft ze 

uitbundig ………………………………..  

 

7. intuinen Daar zijn we dan weer eens mooi ……………………………. 

 

8. verdoven De gekidnapte beweerde nadien dat hij met chloroform 

…………………………. was. 

 

9. gonzen Dat vreselijke bericht heeft de hele nacht door mij hoofd 

…………………………………… 
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Het zelfstandig naamwoord 
(substantief) 

 
 

= EEN WOORD DAT EEN PERSOON OF EEN ZAAK EEN 
   NAAM GEEFT EN  
   WAAR JE “DE” OF “HET” VOOR KUNT ZETTEN : 
 
   bv.  (de) directeur 
          (het) meisje 
          (de) liefde 
          (het) ideaal 
          (de) giraf 
          (het) product   … 
 
(je kunt er meestal ook een meervoud of een verkleinwoord 
 van maken : bv. de katten, het katje) 

 
 
Even oefenen : onderstreep alle zelfstandige naamwoorden  in de volgende zinnen : 
        

1. Toen hij het ongeluk zag gebeuren,  liep hij vlug naar de witte auto’s. 
2. Ben jij ook zo geschrokken door zijn heftige reactie ? 
3. De lokale brandweer was onmiddellijk op de plek waar de hevige brand 

woedde. 
4. Vind jij al die grote spektakels in het oude gebouw hun geld waard ? 
5. Heb je er  over nagedacht voor je zo’n grote verantwoordelijkheid neemt ? 
6. Ik was bij die kleine ingreep toch bijzonder zenuwachtig. 
7. De verpleegkundige kon me kalmeren met haar rustige stem. 
8. Deze interessante opleiding is echt iets voor mijn nieuwe buurman. 

 
 
Schrijf hieronder alle zelfstandige naamwoorden met ‘de’ of ‘het’ ervoor : 
 
 
 
 
 

 

 



 38 

Het bijvoeglijk naamwoord 
(adjectief) 

 
 

= EEN WOORD DAT IETS ZEGT OVER EEN ZELFSTANDIG 
   NAAMWOORD (OF SUBSTANTIEF)  
 
   bv.  grote            in         de grote tafel 
         leuke            in          het leuke huisje 
         spannend     in          een spannend boek  
         zachte          in          zachte lippen 
 
 
    
   Een tip :  
als je de vraag stelt : “WELK(E) …”   dan krijg je dit woord als antwoord ! 
 
   bv.   
    kleine stoel         =>  welke stoel ?         ( kleine) 
    tof spel               =>   welk spel ?            (tof ) 
    rode mutsen       =>   welke mutsen ?    (rode) 

 
 
Onderstreep nu de bijvoeglijke naamwoorden in de volgende zinnen : 
 

1. Zij werkt in het grote ziekenhuis naast het nieuwe park. 
2. Naast de zwarte auto lag een levenloze kat. 
3. Hij kan niet zonder de grote rode pillen ! 
4. Toen hij een kleine jongen was, vond hij een fantastische schat in de tuin. 
5. Heb jij gisteren een lange lijst gemaakt van de aanwezige gasten ? 
6. De voorbije week heeft zij zich tweemaal verwond aan een roestige spijker. 
7. De afwezige docent gaf de opdracht om de moeilijke oefeningen toch op een 

klein blad te noteren. 
8. Nu weet ook de laatste student wat het gekke werkwoord betekent ! 
9. Algemene kennis, grote concentratie en een speciaal onderscheidingsver- 

mogen worden gevraagd voor de job. 
10. Nu ben je klaar voor het grote werk, beste collega ! 
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Werkwoord of bijvoeglijk naamwoord ? 

 

Vul de juiste vorm in.  Kies uit de volgende reeks. 

 

Strandde-gestrande, verbreedde-verbrede, verwoestte-

verwoeste,ontvluchtte-ontvluchte, beantwoordde-beantwoorde, 

verrichtte-verrichte, vergrootte-vergrote, misleidde-misleide, 

verbrandde-verbrande, verroestte-verroeste. 

 

1. Onlangs …………………….. de storm de haveningang. 
2. Spoedig werd de ………………….  gevangene achterhaald. 
3. ’t Werd de hoogste tijd dat men de weg …………………….. 
4. In het slot zat nog een ……………………… sleutel. 
5. Zonder aarzelen ………………….. hij moeilijke vragen. 
6. Toen men de foto ………………….., werd alles duidelijker. 
7. De ………………….. rubber verspreidde een onaangename geur. 
8. Tijdens de warme dagen …………………. hij niet veel werk. 
9. Ten slotte vonden de ………………… wandelaars hun weg. 
10. Nog nooit …………………. iemand uit deze gevangenis. 

 

11. Op de ………………… weg verloopt het verkeer vlotter. 
12. Hoeveel doden vond men in de ……………….  huizen ? 
13. Op de ……………………. vragen behaalde je voldoende punten. 
14. Ben je tevreden over het …………………….. werk ? 
15. Nog voor er hulp opdaagde, ………………….. het schip. 
16. Door gebrek aan onderhoud …………………… het ijzerwerk. 
17. Hier ……………………  een verkeerd bord de chauffeur. 
18. Op het…………………… beeld zie je beter alle details. 
19. Met hete melk ………………….  hij zijn verhemelte. 
20. Woest sloegen de golven over het ………………. vaartuig. 
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Werkwoord of bijvoeglijk naamwoord ???? 

 

 

Vul de juiste vorm in.  Kies uit de volgende reeks. 

 

 

Bevrijdde-bevrijde, verplantte-verplante, verkwistte-verkwiste, 

besteedde-bestede, verspreidde-verspreide, verzachtte-verzachte, 

ontblootte-ontblote, verhardde-verharde, bespiedde-bespiede, 

verplichtte-verplichte. 

 

 

1.   Het gerucht ………………..   zich als een lopend vuurtje. 
2.   Natuurlijk had hij spijt van het ………………..  geld. 
3.   Elke avond ……………..  hij veel tijd aan zijn huiswerk. 
4.   Met ……………..  hoofden stonden zij bij het graf. 
5.   Nu loopt er een ……………….  weg door de hei. 
6.   De dokter ……………….  mij in bed te blijven. 
7.   Op het ………………  plekje troffen wij rare dingen aan. 
8.   De zalf ………………….  de huid rond de wonde. 
9.   Vind je het …………………  bedrag niet te hoog ? 
10.   Heel wat geld ……………….  hij aan de drank. 
11.   Jouw hulp ……………….. mij van heel wat zorgen. 
12.   Hier groeit het ………………..  boompje beter. 
13.   Door een verrekijker ……………… ik de omtrek. 
14.   Naast vrije oefeningen bestaan er ook …………………. 
15.   Voor de dokter ………………..  hij het bovenlichaam. 
16.   Met z’n allen keken zij het ……………..  vogeltje na. 
17.   Naar dit deel van de tuin ………………  hij de bloemen. 
18.   Door de lichte vorst ……………..  de grond. 
19.   Het ……………..  weer deed ons allen goed. 
20.   Van zijn …………….  bezittingen kent men de waarde niet. 
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Werkwoorden oefenen op het internet 

Je kunt  passende oefeningen vinden op de volgende sites : 

 Onlineklas.nl: werkwoorden oefenen 

http://www.onlineklas.nl/wwoefenen/  

 Online werkwoordspelling oefenen 

http://spelling.tormentil.nl/  

 Werkwoordspelling 

http://home.planet.nl/~leend748/hsl1.html  

 PCB de Rank: werkwoordpakketten 

http://www.pcb-derank.nl/index2.php  

 Werkwoordsoefeningen 

http://home-2.worldonline.nl/~cb005214/werkwoordspelling.htm  

 Digischool Spellen o.a. werkwoorden 

http://www.digischool.nl/ne/spellen/toveren/index.htm  

 Werkwoordoefeningen groep 8  

http://www.pcb-derank.nl/lessen/gasten/spelling/groep8/huiswerk.htm  

 Digilife.be - spelling groep 7 (o.a. werkwoorden) 

http://www.digilife.be/springplank/spelling5.htm  

 Digilife.be - spelling groep 8 (o.a. werkwoorden) 

http://www.digilife.be/springplank/spelling6.htm  

 Werkwoordsvormen 

http://www.xs4all.nl/~tluif/wwvormen.html  

 Werkwoorden (1) 

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/taal/werkwoorden1.htm  

 Werkwoorden (2) 

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/taal/werkwoorden2.htm  

 Werkwoordspelling 

http://home-2.worldonline.nl/~cb005214/werkwoordspelling.htm  

 Spelling Werkwoorden 

http://www.cambiumned.nl/spellingww.htm  

 Werkwoordspelling (1) 

http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/werkwoordsspelling1.htm  

http://www.onlineklas.nl/wwoefenen/
http://spelling.tormentil.nl/
http://home.planet.nl/~leend748/hsl1.html
http://www.pcb-derank.nl/index2.php
http://home-2.worldonline.nl/~cb005214/werkwoordspelling.htm
http://www.digischool.nl/ne/spellen/toveren/index.htm
http://www.pcb-derank.nl/lessen/gasten/spelling/groep8/huiswerk.htm
http://www.digilife.be/springplank/spelling5.htm
http://www.digilife.be/springplank/spelling6.htm
http://www.xs4all.nl/~tluif/wwvormen.html
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/taal/werkwoorden1.htm
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/taal/werkwoorden2.htm
http://home-2.worldonline.nl/~cb005214/werkwoordspelling.htm
http://www.cambiumned.nl/spellingww.htm
http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/werkwoordsspelling1.htm
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 Werkwoordspelling (2) 

http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/werkwoordsspelling2.htm  

 Verleden tijd 

http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/verleden%20tijd.htm  

 Voltooid deelwoord 

http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/voltooid%20deelwoord.ht

m  

 Werkwoordsvormen 

http://www.projectx2002.org/main.php?main=nederlands&pagina=spellin

g#werkwoordsvormen 

http://www.projectx2002.org/Nederlandse_spelling2004.htm  

 HotPotatoes: veel oefeningen (niet alleen oefeningen met werkwoordsvormen) 

http://hotpot.klascement.net/ne.htm 

 

 

Ook :  www.dirkrommens.be/klascement/nederlands/spelling/... 

 

Je kunt er zeker nog andere vinden.  Ze groeien verder aan … 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/werkwoordsspelling2.htm
http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/verleden%20tijd.htm
http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/voltooid%20deelwoord.htm
http://users.pandora.be/kabaja/weboefeningen/voltooid%20deelwoord.htm
http://www.projectx2002.org/main.php?main=nederlands&pagina=spelling#werkwoordsvormen
http://www.projectx2002.org/main.php?main=nederlands&pagina=spelling#werkwoordsvormen
http://www.projectx2002.org/Nederlandse_spelling2004.htm
http://hotpot.klascement.net/ne.htm
http://www.dirkrommens.be/klascement/nederlands/spelling/
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WOORDENSCHAT 

 

Etymologie van de medische terminologie 
 

 Cardiovasculair stelsel 

 

- card, -cardi (afgeleid van het Grieks) = hart 

 

- cardiologie                                   = leer of studie van de hartziekten 

- logos                                            = leer 

 

- cardiopathie                                 = het lijden aan een hartziekte 

- pathos                                          =  lijden 

 

- vas- (afgeleid van het Latijn)        = (bloed)vat 

 

 

 Bloed- en lymfestelsel 

 

- hem-, hemat- (afgeleid van het Grieks) = bloed 

 

 

 Respiratoir stelsel 

 

- trache- (afgeleid van het Latijn)    = houdt verband met de luchtpijp 

 

- tracheitis                                       = ontsteking van de luchtpijp 

- -itis                                                = ontsteking 

 

-    bronch- (afgeleid van het Latijn)   = wijst op een luchtpijpvertakking 

-    bronchitis                           = ontsteking van de luchtpijpvertakking 

                     takking 

- pneum-, pneumon- ( van het Grieks) = houdt verband met de long 

 

-    pneumectomie                                        = wegnemen van de long 

-  -ectomie                                                   = wegname 
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- -pneu (van het Grieks)                = houdt verband met het  ademen
                    

- apnoe                                         = toestand waarbij tijdelijk  
                                       het ademen ophoudt 

- a                    = zonder 

- dyspnoe          = een moeilijke ademhaling 

- dys                           = wijst op een stoornis 

- polypnoe          = snel en veelvuldig ademen 

- poly                   = veel 

 

 

Spijsverteringsstelsel 

 

- stomat- (afgeleid van het Grieks)                   = mond 

 

-    stomatologie                       = studie van de  mondaandoeningen    

                                                 

-    stomatitis                                                = mondslijmvliesontsteking 

 

- gastr- (afgeleid van het grieks)                     = wijst op maag 

- gastrectomie                                            = wegnemen van de maag 

- gastritis                                                         = maagontsteking 

 

- enter- (afgeleid van het Grieks)                    = darm 

- enteritis                                                         = darmontsteking  

 

- gastro-enteritis                                             = ontsteking van maag   

                                                                                   en darm 

                                                              

       

     -    hepat- (afgeleid van het Grieks)                       = lever 

-  hepatitis                                        = infectie aan de lever 
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 Urogenitaal stelsel 

 

- nefr- (afgeleid van het Grieks)              = houdt verband met de nier 

- ureter- (Lat.)                                                     = urineleider 

-    ur (Gr.)                                               = wat verband houdt met de  

              urine 

- cyst- (afgeleid van het Grieks)           = houdt verband met de blaas 

- cystitis                       = blaasontsteking 

 

-    uter- (afgeleid van het Latijn)             = baarmoeder 

-    hyster- (afgeleid van het Grieks)        = houdt verband met   

                                                                                      de baarmoeder 

-    hysterectomie                                       = wegnemen van de                  

          baarmoeder 

 

- gynaec- (afgeleid van het grieks)          = wat verband houdt met de  

                                                                      vrouw 

- gynaecologie                                         = vrouwenziekten 

 

 

 

 

Zenuwstelsel 

 

- neur- (afgeleid van het Grieks)               = zenuw 

- neurologie                                               = studie van de zenuwen,  

       zenuwziekten 

 

-    encefal- (afgeleid van het Grieks)          = hersenen 

-    cerebr- (afgeleid van het Latijn)             = hersenen 

 

- psych- (afgeleid van het Grieks)                 = ziel 

- psychiatrie               = tak van de geneeskunde die zich bezighoudt 
met het behandelen en genezen van geestesaandoeningen 
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Osteomusculair stelsel 

 

- oste- (afgeleid van het Grieks)          = houdt verband met het been 

 

- muscul- (afgeleid van het Latijn)           = spier 

- intramusculair                                        = inspuiting in de spier 

- intra-                                                       = in 

 

-    artr- (afgeleid van het Grieks)                = gewricht 

-    artritis                                                     = gewrichtsaandoening 

 

- pod- (afgeleid van het Grieks)                = voet 

- podologie                                                = studie van de voet 

 

- thorac (afgeleid van het Latijn)              = borstkas 

 

 

 

 Otorinolaryngologie, oftalmologie, dermatologie 

 

- ot- (afgeleid van het grieks)                  = oor 

- otitis                                                      = oorontsteking 

 

-    rin- (afgeleid van het Grieks)                = neus 

 

- oftalm- (afgeleid van het Grieks)          = oog 

 

-   dermat- (afgeleid van het grieks )        = heeft betrekking op de huid 

-   dermatoloog                                         = dokter in de huidziekten 

 

- cut- (afgeleid van het Latijn)                     = huid 

- subcutane injectie                                     = inspuiting onder de huid 
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Prefix  

 

Aantal – hoeveelheid 

 

- hemi-, semi-                           = helft 

- hemiplegie                             = verlamming van een lichaamshelft 

 

-   uni-, mono-                             = één 

-   bi-, di-                                     = twee 

-   tri-                                          = duidt op drie 

 

- oligo-                                     = weinig 

- oligofrenie                             = weinig verstand, een verstandelijke  

    handicap 

 

-   poly-, multi-                            = veel 

-   polypnoe                                = veel en snel ademen                

 

Afmeting 

 

- micro-                                     = klein 

- micro-organisme                    = klein organisme, bijv. een bacterie 

- macro-                                    =groot 

- macroscopisch                       = wat te zien is met het blote oog 

 

- mega-, megalo-                      = groot 

 

Gelijkenis – verschil – tegenstelling 

 

- auto-                                      = zelf 

 

-  homo-, iso-                            = gelijk 

-  homoseksueel                        = zich aangetrokken voelen tot 

                                                       hetzelfde geslacht                                          
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-  isomorf         = dezelfde vorm 

 

- hetero-                                   = ander 

- hetero-anamnese                  = ondervraging van een familielid 

 

- anti-                                       = tegen  

- antibioticum                           = tegen de ziekte 

 

Graad – hoedanigheid 

 

- hypo-                                   = onder, te weinig, onvoldoende 

- hypotensie                           = te lage bloeddruk 

 

-  hyper-                                   = boven, te veel, overdreven 

-  hypertensie                           = te hoge bloeddruk 

 

- dys-                                        = moeilijkheid, stoornis 

- dyspnoe                                 = moeilijke ademhaling 

 

Ontkenning 

 

- a-, an-                                    = zonder, gebrek aan 

- anemie                                   = bloedarmoede 

 

- in-, im-                                       = niet 

- incontinentia                              = het niet kunnen ophouden van 

urine 

 

Plaats 

 

- in-, intra-, en-, endo-, ento-           = in, binnen 

- intramusculair                               = in de spier 

 

- e- ec-, ex- exo-                              = uit, buiten 

 



 49 

- inter-, meso-                                  = tussen, in het midden 

 

 

Snelheid 

 

- brady-                                            = traag 

- bradycardie                                    = trage hartslag 

- tachy-                                             = snel 

- tachycardie                                     = snelle hartslag 

 

 

Tijd 

 

- ante-, pre-, pro-                                = voor 

- prematuur                                        = vroeggeboorte 

- post-                                                 = na 

- posttraumatische stress                    = stress na een trauma 

 

 Suffix 

 

- -algie                                                     = pijn 

- gastralgie                                              = maagpijn 

 

- -ectomie                                                = wegnemen 

 

- -emie                                                    = houdt verband met bloed 

- glycemie                                              = suikergehalte van het bloed 

 

- -fobie                                                    = vrees 

- claustrofobie                                        = vrees voor kleine ruimten 

 

- -geen, -genese                                     = ontwikkeling, vorming 

- pathogeen                                            = ontwikkelen van een ziekte 

 

- -itis                                                       = ontsteking 

- cystitis                                                  = blaasontsteking 



 50 

 

- -manie                                                  = drang 

- kleptomanie                                         = neiging tot stelen 

 

- -pathie, paat-                                        = aandoening 

- cardiopathie                                         = hartlijden 

 

- -scopie                                                 = onderzoek 

- gastroscopie                                        = maagonderzoek 

 

- -therapie                                              = behandeling 

- farmacotherapie                                   = behandeling met medicatie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Woordenschat: medische terminologie 
 

A 

 

Abces   etterbuil, ophoping van pus in het lichaam 

Abnormaal   afwijkend van de norm 

Abortus   miskraam 

Abrasie   schaafwond 

Abrupt   plotseling 

Absence   kortstondig bewustzijnsverlies 

Absorptie   opname 

Abstinentie   onthouding van medicijnen, alcohol, drugs 

Accidenteel  toevallig, of als gevolg van een ongeluk 

Acne    puistjes 

Activeren   werkzaam maken 

Acuut   plotseling en hevig 

Adolescent   puber, jeugdig persoon 

Adult    volwassene 

Afasie   spraakstoornis 

Agitatie   opwinding 

Alert    oplettend 

Allergie   overgevoeligheid 

Amnesie   geheugenverlies 

Analyse   ontleding 

Anamnese   vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis 

Anesthesie   verdoving of narcose 

Anorexia   magerzucht, eetstoornis 

Antibioticum  geneesmiddel dat bacterien doodt 

Antidepressivum  middel tegen ziekelijke neerslachtigheid 

Apathie   lusteloosheid 

Artrose   gewrichtsaandoening 

Autonoom   zelfstandig 

 

 

B 
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Biopsie een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen 

voor onderzoek 

Bronchitis ontsteking van de luchtpijptak 

 

 

C 

 

Carcinoom kankergezwel 

Cardiaal met betrekking tot het hart 

Caries tandbederf 

Causaal oorzakelijk verband (oorzaak – gevolg) 

Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel 

Celmembraan wand, omhulsel van de cel 

Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen 

Cerebrovasculair met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen 

Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen 

Chirurgisch operatief 

Cholesterol lichaamsvet 

Chronisch van lange duur 

Circulatie (bloeds)omloop 

Classificatie indeling, rangschikking 

Cognitief met betrekking tot het denkproces 

Coitus geslachtsgemeenschap 

Combinatie verbinding 

Complex ingewikkeld 

Complicatie bijkomende ziekte 

Conceptie bevruchting 

Conditie toestand waarin iemand verkeert 

Contraceptivum voorbehoedmiddel 

Convulsie stuip, toeval 

Coronair m.b.t. de kransslagaders van het hart 

Correlatie samenhang 

Crisis ernstige ziekteaanval 

Criterium toets, een reden 
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Curatief genezend 

Curve kromme lijn 

Cyclus terugkerende regelmatige reeks 

Cytoplasma celvloeistof 

Cyste holte gevuld met vocht 

 

 

D 

 

Decubitus doorligwond 

Deficit gebrek 

Delirium acuut psychische stoornis t.g.v. een lichamelijke 

aandoening, vergiftiging of onthouding van 

middelen 

Dementie geestelijke achteruitgang 

Dermatologisch met betrekking tot de huisziekten 

Detectie opsporing, ontdekking 

Diabetes suikerziekte 

Diagnose vaststelling van een ziekte 

Distilleren zuiveren 

Donor degene die zijn orgaan afstaat 

Dosis hoeveelheid van een geneesmiddel 

Drainage vochtafvoering 

 

 

 

 

E 

 

Echografie beeld van organen 

Eczeem oppervlakkige huidaandoening 

Effectief doeltreffend 

Efficiënt doelmatig 

Ejaculatie zaadlozing 

Elastisch rekbaar 

Elektro-Encefalo-Grafie         beeld van de elektrische hersenstroom 
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Elektrocardiografie onderzoek van de elektrische activiteit van het 

hart 

Eliminatie verwijdering 

Embolie bloedvatverstopping 

Embryo vrucht in het moederlichaam 

Emesis braken 

Emfyseem longaandoening 

Emotioneel gevoelsmatig 

Epidemie besmettelijke ziekte die zich verspreid onder een 

bevolkingsgroep 

Epilepsie vallende ziekte, toevallen 

Equivalent gelijkwaardig 

Etiologie leer van de ziekteoorzaken 

Euforie verhoogd gevoel van welzijn 

Evaluatie beoordeling 

Evolutie ontwikkeling 

Excessief overdreven 

Excitatie opgewondenheid 

Extern uitwendig 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Faeces ontlasting 

Fataal noodlottig 

Fenomeen verschijnsel 

Fertiliteit vruchtbaarheid 

Fixatie vasthechting 

Fobie ziekelijke vrees 

Fractuur been(bot)breuk 

Fysisch lichamelijk 
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G 

 

Genetisch met betrekking tot de erfelijkheid 

Genitaal met betrekking tot de geslachtsorganen 

Geriatrisch medische zorg voor de oudere mens 

Gradueel trapsgewijs 

Gynaecologisch met betrekking tot de vrouwenziekten 

 

 

H 

 

Hallucinatie zinsbedrog, waanvoorstelling 

Hemopathie bloedziekte 

Hepatitis leverontsteking 

Homogeen gelijksoortig 

Hygiënisch met betrekking tot de lichaamszorg 

Hyperkinesie overmatige bewegingsdrang 

Hypersecretie verhoogde afscheiding 

Hypersensitiviteit verhoogde gevoeligheid 

Hypertensie verhoogde bloeddruk 

Hyperventilatie angstige ademhaling 

Hypotensie                   te lage bloeddruk 

Hysterectomie verwijdering van de baarmoeder 

 

 

I 

 

Identificatie vereenzelviging 

Immaturiteit onrijpheid 

Immobilisatie onbeweeglijk maken 

Immuniteit onvatbaarheid voor een ziekte 

Implantatie inplanting 

Implicatie verwikkeling 

Impotentie onvermogen tot geslachtsgemeenschap 
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Impregnatie binnendringen van de zaadcel in de eicel 

In Vitro in een reageerbuis 

In Vivo in het levende organisme 

Inactief onwerkzaam 

Incidenteel bijkomend 

Incisie insnijding 

Inclusief met inbegrip van 

Incompatibel onverenigbaar 

Incontinentie onvermogen om urine of ontlasting op te houden 

Incubatie sluimeren van een ziektekiem 

Indicatie aanwijzing 

Indicatief aanduidend 

Indirect niet rechtstreeks 

Individueel afzonderlijk 

Inductie gevolgtrekking 

Infantiel kinderlijk 

Influenza griep 

Infuus vochttoediening in de bloedvaten 

Inhalatie inademen van dampen 

Injectie inspuiting 

Insomnia slapeloosheid 

Intensiteit sterkte 

Interactie onderlinge beïnvloeding 

Interval tussenperiode 

Interventie ingreep 

Intoxicatie vergiftiging 

Intramusculair in de spier 

Intraveneus in de ader 

Irreversibel onomkeerbaar 

Irritatie prikkeling 

Isoleren afsluiten 

 

 

K 

 



 57 

Katheter buisje 

Kinetisch                    wat beweging veroorzaakt 

Klinisch direct voor de arts zichtbaar 

 

 

L 

 

Lactatie borstvoeding 

Latent sluimerend 

Lateraal aan de zijkant 

Leukemie bloedkanker 

Libido geslachtsdrift 

Lipide vetachtige stof 

Lokaal plaatselijk, van beperkte omvang 

Lumbago lendenpijn 

 

 

M 

 

Malaise gevoel van onwelzijn 

Manie ziekelijke neiging 

Manifest onmiddellijk herkenbaar 

Melanoom kwaadaardig gezwel van de huid 

Membraan dun vlies 

Menarche eerste maandstonden 

Meningitis hersenvliesontsteking 

Menopauze overgangsjaren 

Menstruatie maandstonden 

Mentaal verstandelijk 

Metabolisme stofwisseling 

Microbiologisch met betrekking tot de kleinste levende wezens 

Microniseren verpulveren 

Mimiek gezichtsuitdrukking 

Mobilisatie beweeglijk maken 

Modificeren wijzigen 

Monotherapie behandeling met één geneesmiddel 
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Morbiditeit ziektecijfer 

Mortaliteit sterftecijfer 

Motorisch met betrekking tot  beweging 

Mucus slijm 

Musculair met betrekking tot de spieren 

Mutisme onvermogen om te spreken 

 

 

N 

 

Narcoticum verdovend middel 

Nasaal met betrekking tot de neus 

Neonataal m.b.t. de eerste weken na de geboorte 

Nervositeit zenuwachtigheid 

Neveneffect bijwerking 

Nihil niets 

 

 

O 

 

Obesitas overgewicht, vetzucht 

Obsessie dwangvoorstelling 

Obstipatie moeilijke stoelgang 

Obstructie verstopping 

Occasioneel nu en dan voorkomend 

Odor reukzin 

Oedeem waterzucht 

Oestrogeen vrouwelijk hormoon 

Oraal met betrekking tot de mond 

Osteoporose botontkalking 

Otitis oorontsteking 

Ovulatie eisprong 
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P 

 

Palliatief verzachtend 

Parallel evenwijdig 

Paralyse verlamming 

Paranoia achtervolgingswaanzin 

Parese gedeeltelijke verlamming 

Partikel klein deeltje 

Pathologisch ziekte 

Pediatrisch m.b.t. de kindergeneeskunde  

Penetratie binnendringing door de huid heen 

Perceptie waarneming 

Periodiek regelmatig terugkerend 

Peristaltiek darmbeweging 

Permanent blijvend 

Permeabiliteit doordringbaarheid 

Pigmentatie verkleuring 

Placebo geneesmiddel zonder werking 

Placenta moederkoek 

Pneumonie longontsteking 

Populatie bevolking 

Post Partum na de bevalling 

Postnataal na de geboorte 

Postoperatief na een heelkundige ingreep 

Posttraumatisch na een letsel 

Potentie kracht 

Potentieel mogelijk 

Predispositie vatbaarheid 

Prematuur voortijdig 

Prenataal voor de geboorte 

Preoperatief voor de operatie 

Preventie voorkoming (van ziekte) 

Prognose voorspelling van het verloop en de afloop van een 

ziekte 

Progressief voortschrijdend 
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Proteïne eiwit 

Prothese kunstmatig lichaamsdeel 

Pseudotumor schijngezwel 

Psychisch geestelijk 

Psychologisch m.b.t. het gevoelsleven 

Psychomotorisch m.b.t. bewegingen door de geest veroorzaakt 

Psychose geestelijke stoornis 

Psychosomatisch m.b.t. het verband tussen geest en lichaam 

Punctie prik 

Purgatief middel tegen verstopping 

 

 

R 

 

Radiografie fotograferen d.m.v. röntgenstralen 

Radiotherapie bestraling 

Recuperatie herstel van krachten 

Referentie verwijzing 

Regressie achteruitgang 

Reïnfectie hernieuwde besmetting 

Renaal m.b.t. de nier 

Repetitief zich herhalend 

Reproductie vermenigvuldiging 

Research wetenschappelijk onderzoek 

Resistent bestand tegen 

Respons antwoord 

Retardatie vertraging, achterstand 

Reversibel omkeerbaar, veranderbaar 

Rhinitis (neus)verkoudheid 

Routinematig zoals gewoonlijk 

 

 

S 

 

Salivatie speekselvloed 

Sarcoom kwaadaardig gezwel 
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Secretie afscheiding 

Sedativum kalmerend middel 

Segment onderdeel 

Seniliteit geestelijke en lichamelijke 

ouderdomsverschijnselen 

Sensorieel zintuiglijk 

Simultaan   gelijktijdig 

Solutio   oplossing 

Somatisch   m.b.t. het lichaam 

Spasme   kramp 

Sporadisch   zeldzaam 

Sputum   fluim, speeksel 

Stase   stilstand 

Steriliteit   onvruchtbaarheid 

Substitutie   vervanging 

Supervisie   toezicht 

Suppositorium  zetpil, pil die via de anus wordt ingebracht 

Symptoom   ziekteverschijnsel 

Syncope   plotseling bewustzijnsverlies 

Syndroom   ziektebeeld 

Systematisch  stelselmatig 

Systemisch  over het hele lichaam verspreid 

 

 

T 

 

Tendens   neiging, richting van een ontwikkeling 

Terminaal   in het eindstadium 

Tetanus   infectieziekte die door gifstof leidt tot 

spierspasmen  

Therapie   geneeswijze, behandeling 

Thermisch   met betrekking tot warmte 

Thoracaal   m.b.t. de borstkas 

Thrombus   bloedprop 

Tic    zenuwtrek 
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Tolerantie   verdraagzaamheid 

Tonus   spierspanning 

Toxicomanie  verslaving aan gifstof 

Toxisch   giftig 

Tranquillizer  middel dat opwindingstoestanden bedaart 

Transfer   overdracht 

Transformatie  verandering 

Transplantatie  overplanting 

Traumatisch          door een letsel ontstaan 

Tremor   beving 

Trombose   vorming van bloedprop in bloedvat of hart 

Tumor   gezwel 

 

U 

 

Ulcus    zweer 

Uniform   éénvormig 

Urgentie   dringende noodzaak 

Uterus   baarmoeder 

 

 

V 

 

Vaccinatie   inenting 

Variabiliteit   veranderlijkheid 

Vasculair   m.b.t. de bloedvaten 

Vegetatief   buiten het bewustzijn om 

Veneus   m.b.t. de aders 

Vertigo   duizeligheid 

Viraal          door een virus veroorzaakt 

Visioen   droombeeld 

Visueel   m.b.t. het zicht 

  

 

 

 



 63 

Oefenen met je medische woordenschatlijst 

 

Verbind de term met de correcte verklaring: 
Claustrofobie               overdracht 

Complex     huidspecialist 

Deficit                geneeswijze 

Dermatoloog               ziekteleer 

Hemiplegie     vrees voor kleine ruimtes 

Hyperkinesie               verlamming van een lichaamshelft 

Obstructie     ingewikkeld 

Pathologie     overmatige bewegingsdrang 

Prognose     gebrek 

Regressie     verstopping 

Therapie     achteruitgang 

Transfer     voorspelling 

 

Geef de verklaring: 

 
    - polypnoe: ………………………………………………………………… 

    - cystitis: …………………………………………………………………… 

    - anemie: ………………………………………………………………….. 

    - bradycardie: ……………………………………………………………… 

    - gastroscopie: …………………………………………………………….. 

    - cytoplasma: ……………………………………………………………… 

 

Geef de juiste term: 

 
- lendenpijn: ……………………………………………………………….. 

-stofwisseling:……………………………………………………………... 

- botontkalking: …………………………………………………………… 

- moederkoek: …………………………………………………………….. 

- zintuiglijk: ………………………………………………………………. 

- duizeligheid: …………………………………………………………….. 

 

 

Maak een zin met volgende woorden:   (op ommezijde of cursusblad) 

 
Alert, autonoom, circulatie, fataal, irreversibel 
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Woordenschat : gezondheid en ziekte ! 

 

Enkele opwarmertjes … 

 

 

Vul het passende woord aan : 

 

 

1.   het ziekenhuis, (de kliniek) 
2.   het hospitaal = militair ziekenhuis 
3.   iemand in een ziekenhuis opnemen, in een ziekenhuis liggen 
4.   een verkoudheid opdoen, hebben, verkouden zijn 
5.   koorts, griep, hoofdpijn, reuma, de mazelen hebben 
6.   de temperatuur opnemen, de koorts meten 
       de koorts daalt, is geweken 

       met koorts in bed liggen 

       lichte, hoge koorts hebben 

       koortsig zijn  

7.   de wonde, de gewonde, verwonden, zich verwonden 
8.   het dieet, op dieet leven, iemand op dieet stellen 
9.  bezwijken aan een ziekte 
10. bezwijken voor overmacht, de verleiding 

11. bezwijken onder een last 

12. lijden aan een ziekte 

13. sterven aan een ziekte 

14. de patiënt is onder behandeling van dokter …, 

       in behandeling bij dokter …    

15. de dokter ontvangt op het spreekuur, na  of volgens afspraak 

 

 

 

 

 

1. Hij lijdt ……. een hartkwaal. 
2. Ben jij in behandeling ……..   de gynaecoloog ? 
3. Hij is ………..  zijn wonden bezweken. 
4. De gewonde werd in het ziekenhuis ………………… 
5. De dokter had zijn patiënt op …………………  gesteld. 
6. Ik heb er kou gevat en een ……………………..  opgedaan. 
7. De patiënt is ………….. behandeling van een andere dokter. 
8. Hij bezweek haast …………. de last die men hem opgelegd had. 
9. De ……………… werd naar het dichtstbijzijnde……………………..   vervoerd. 
10.Toen hij rillend in bed bleef, nam zijn moeder zijn …………… op. 
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Observatie           mazelen             coma 

Tuberculose           beterhand            dosis 

Verbandgaas                      kinkhoest  patiënt 

Röntgenstralen          bronchitis 

 

 

 

1. De patiënt ligt al een tijdje in ……………………………………… 
2. De zieke is nu eindelijk  aan de  …………………………………………… 
3. Hij lijdt al een hele winter aan …………………………………….. 
4. …………………  en ………………………….. zijn welbekende kinderziekten. 
5. De verpleegster verbond de wonde met ………………………… 
6. De …………………………….. maakte een moeilijke periode door ! 
7. Met grote energie is de strijd tegen de …………………. gevoerd. (longen) 
8. Van deze medicijnen moet je geen te grote ……………… nemen. 
9. De …………………………….. werden in 1895 door W. K. Röntgen ontdekt. 
10.Hij werd voor enkele dagen ter ……………………..  in een  zieken-        

      huis opgenomen. 

 

 

 

Operatie  diagnose  kamer  specialist 

Hoofdwonde     injectie    immuun 

Symptomen             litteken  chirurg 

Chronische        inenting  narcose 

 

 

 

1. Hij bloedt uit een gapende ……………………. 
2. Hij moet enige dagen de …………………….  houden. 
3. Na ……………………….. ben je ………………  tegen de ziekte. 
4. Hij zal van de wonde geen ……………………..  overhouden. 
5. De dokter constateerde ………………  van een ………………… 

          ziekte. 

6. Aan de patiënt werd een ……………   van penicilline toegediend. 
7. Voordat de  ……………………… gebeurde, werd de patiënt onder …………………… 

gebracht. 
8. Het onderkennen van de ziekte uit de verschijnselen heet de ……………………… 
9. Een hardnekkige huidziekte dwong hem een bekwaam……………………….  te 

raadplegen. 
10. De ……………………..  verrichtte de gevaarlijke operatie met uiterste voorzichtigheid. 
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Taal werkt met sprekende beelden.  Lichaamsdelen zijn bv. vaak zulke dankbare en 

duidelijke beelden !   Dat merk je hieronder : ze worden niet meer letterlijk, maar figuurlijk 

gebruikt ! 

 

Bv. je hoofd verliezen = in paniek raken 

      Iemand bij de neus nemen = foppen 

 

 

 

 

Zoek de passende uitleg bij de zegswijze ( en probeer een voorbeeld te bedenken) : kies uit 

B wat bij A hoort ! 

 

 

A.      1.  Een droge lever hebben        = B …. 
2. Zijn huid duur verkopen.                   = B …. 
3. Veel hart voor iets hebben.                   = B …. 
4. Zijn hart aan iets ophalen.                   = B …. 
5. Met de mond vol tanden staan.                  = B …. 
6. Een zwaar hoofd in iets hebben.                  = B …. 
7. Van zijn hart geen moordkuil maken.                 = B …. 
8. Iets door een gekleurde bril zien.                  = B …. 
9. Iemand de koorts op het lijf jagen. 
10. Het hart op de rechte plaats dragen (hebben).                      = B … 

 

 

 

B.      1.  Er veel voor voelen en voor over hebben. 
2. Ronduit zeggen wat men voelt en het kwaad niet opkroppen. 
3. De zaken bevooroordeeld bekijken. 
4. Beteuterd staan, geen antwoord weten. 
5. Zich tot het uiterste verdedigen. 
6. Iemand hevig doen schrikken. 
7. Van iets volop genieten. 
8. De zaak donker inzien. 
9. Van drinken houden. 
10. Eerlijk zijn. 
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onze gezondheid 

 
Voor alle oefeningen (behalve oef. 6) beschik je over de volgende woorden. 

Wanneer je een woord gebruikt hebt, doorstreep je het !  Kies uit : 

 

koortsthermometer, door, vingers, buiklanding, tand, neus, uit, uit, uit, oog, operatief, 

stethoscoop, hoofdartikel, voet, in, in, in, hartje, gynaecoloog,  

 

symptomen, voetlicht, neus, mond, vitaal, diagnose, hartenwens, mond, hand, 

memoriseren, besmet, over, ruggensteun, lijf, hart, tanden, evacueren,  

 

voorschrift, aan, handlanger, om, om, om, om, knie, benen, diagnose, chirurg, 

mondvoorraad, hart, arm, luguber, dermatoloog, tandwiel, hand, voet, archief, 

 

 hospitaal, ruggespraak, van, gal, oogje, tumor, allergisch, hartstocht, met, met, met, 

kraamkliniek, beentje, rug, op, vroedvrouw. 

 

 

1. Vul het juiste woord in. 
 

Terwijl de arts de temperatuur opneemt met een …………………………………. beluistert hij 

de ademhalingswegen met zijn ……………………….. 

Mieke vertoonde alle ……………………  van mazelen en de dokter kon dus met zekerheid 

zijn …………………… stellen. 

“Waarschijnlijk werd zij op de kleuterschool door een vriendinnetje …………….”, 

zei hij en schreef een ………………………. voor een  drankje dat ik bij de apotheker moest 

halen. 

Welke …………………………… voerde de operatie uit ? 

Voor deze huidaandoening raadde de huisarts aan een ………………………….. te 

raadplegen. 

De gewonde sergeant werd naar het ………………………….  overgebracht. 

Tante Clara verdraagt geen katten in haar omgeving : ze is er …………………  voor. 

Nu bevallen alle vrouwen in een ……………………, vroeger kwam een 

…………………………… aan huis om bij de bevalling te helpen. 

 

 

 

2.  Vul een samenstelling in met de naam van een lichaamsdeel als eerste lid. 
 

Landing waarbij vliegtuig op de romp terecht komt       :   …………………. 

Voornaamste artikel in de krant                   :   …………………. 

Reeks lampen aan de voorkant van het toneel             :   …………………. 

Innigste wens                       :    …………………. 
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Krachtige hulp                       :   …………………. 

Die een ander helpt, ook bij misdaden        :   …………………. 

Proviand            :   …………………. 

Rad met inkepingen                      :   …………………. 

Overleg van afgevaardigden met hun lastgever             :   …………………. 

Sterke drang, passie                      :   …………………. 

 

 

 

3. Vul het juiste voorzetsel in. 
 

De dokter werd midden ………. de nacht opgeroepen.  “Mijn hart !!”, kreunde de patiënt.  

“Zend onmiddellijk iemand …….  de pastoor en de notaris”, zei de dokter. 

“Is het zo erg ……….. me ?”  “ Niets om bezorgd ……….. te zijn”, antwoordde de dokter.  “ 

Maar dan ben ik tenminste niet de enige die ………. een gewone indigestie …….  Zijn bed is 

gehaald !” 

 

Een directeur-generaal, een man die gewend was ………. dadelijk overal de leiding te 

nemen, moest het ziekenhuis ……….  Hij deelde links en rechts zijn orders ……. en kreeg 

meestal zijn zin. 

Toen kwam hij ……….. een balie, waarachter een vrouw ……..  middelbare leeftijd zat.  Zij 

typte zijn naam ………  een strookje papier, schoof dat ………. een plastic 

armband en voor hij besefte wat er gebeurde, had hij deze …………… zijn pols. 

“Waar is dat goed voor ?” wilde hij weten. 

………… nadruk legde de vrouw ………  : “Dat is ……… te voorkomen dat de patiënt 

………… de verkeerde moeder wordt meegegeven als hij weg mag.” 

 

 

4. Vul de zegswijzen aan met een lichaamsdeel en kies de juiste betekenis. 
 

Iemand aan de …………. voelen :    0 zijn bekwaamheid onderzoeken 

       0 hem vernederen 

       0 zijn gezondheidstoestand onderzoeken 

       0 hem verwijten toesturen 

 

…………….. bij stuk houden :  0 zich niet schamen 

         0 verwaand zijn 

         0 overtuigd zijn van zijn schuld 

         0 volhouden 

 

Iemand de ………….. snoeren :   0 iemand vertrouwen 

             0 iemand beledigen 

             0 iemand het zwijgen opleggen 

             0 iemand te vlug af zijn 
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Weinig om het ……………..  hebben :   0 zich slecht uitdrukken 

             0 niet veel kleren dragen 

             0 dat heeft niet veel te betekenen 

             0 dat is gewaagd 

 

Iets onder de knie hebben :  0 iets met stelligheid verzekeren 

      0 nergens bang voor zijn 

      0 gehandicapt zijn 

      0 iets goed beheersen 

 

Iemand een …………… onder de riem steken :    0 iemand moed inspreken 

        0 iemand financieel helpen 

        0 iemand zijn vertrouwen schenken 

        0 iemand vleien 

 

Ken je nog zegswijzen met dit woord ?  Zoek er nog drie andere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ……………. in eigen boezem steken :       0 ongelijk hebben 

            0 zich verontschuldigen 

            0 de schuld bij zichzelf zoeken 

            0 met weinig tevreden zijn 

 

Zijn ………….. uitspuwen :   0 zijn boosheid uiten 

     0 misselijk worden 

     0 jaloers zijn 

     0 onbeleefd zijn 

 

Zijn beste ……………   voorzetten :      0 een onduidelijk plan hebben 

            0 zijn best doen om anderen te begrijpen 

            0 zijn best doen om een goede indruk te maken 

            0 verkwistend leven 

 

Wie zijn ……… schendt, schendt zijn aangezicht :  

   0 wie onvoorzichtig is, moet daar de gevolgen van dragen 

   0 wie kwaad spreekt van zijn familie, benadeelt zichzelf 

   0 wie overal kwaad ziet, is zelf ook niet zonder schuld 

   0 wie schulden maakt, moet ze zelf betalen 
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Dat ligt voor de …………  :     0 dat is duidelijk 

       0 dat is hinderlijk 

       0 daar mag je niet aan toegeven 

       0 dat is te eenvoudig 

 

Van zijn ……… geen moordkuil maken  : 0 niet kunnen liefhebben 

            0 geen geheim kunnen bewaren 

            0 ronduit zeggen wat men denkt 

            0 geen leugens verdragen 

 

Geen blad voor de ………….. nemen : 0 gemene taal gebruiken 

      0 zich niet fatsoenlijk kunnen gedragen 

      0 altijd te veel kletsen 

      0 onverbloemd de waarheid zeggen 

 

Een ………………  in het zeil houden  : 0 waakzaam zijn 

        0 onrustig slapen 

        0 een uitweg zoeken 

        0 niet vertrouwen 

 

Het is achter de ………………  : 0 die kans heb je verkeken 

               0 het is voorbij 

               0 je krijgt geen tweede kans 

               0 dat is reeds lang vergeten 

 

Zich in de ……………… snijden : 0 een slechte indruk geven 

        0 onhandig zijn 

        0 zich opzettelijk kwetsen 

        0 zichzelf nadeel berokkenen 

 

Ken je nog zegswijzen met dit woord ?  Zoek er nog drie andere. 
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5. Hoe zoek je een zegswijze op in je woordenboek ? 
 

………………………………………........................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

6. Vorm samenstellingen door bij een woord uit de eerste kolom een passend 
woord uit de tweede kolom te voegen. 

 

 

 

Huid  armoede   ………………………… 

Ader   zucht    ………………………… 

Hoest  puist   ………………………… 

Long  bui   ………………………… 

Steen  stom   ………………………… 

Hooi  lating   ………………………… 

Bloed  uitslag   ………………………… 

Doof  koorts   ………………………… 

Geel  specialist  ………………………… 

 

 

7. Vul de ontbrekende lichaamsdelen in en verklaar. 
 

Door het …………………. van de naald kruipen. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In het ………………….. van de winter. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

De …………… van een schoen. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

De ……………… van een zaag. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

De …………….. van een passer. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

De ………………. van de wet. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Aan de …………….. van het monument. 

………………………………………………………………………………………………. 
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8. Vul het juiste woord in. 
 

Het gezwel werd …………………………… verwijderd. 

Een zwangere vrouw moet een …………………………. raadplegen. 

De voedselbevoorrading is voor de getroffen bevolking van ………………… belang. 

Ik moet vanavond nog twee gedichten ………………………. 

In een mum van tijd ……………………… de autoriteiten de slachtoffers. 

Slechts na een grondig onderzoek kan de dokter zijn ……………….   stellen. 

Op het kerkhof wachtte ons een ………………….. schouwspel. 

Haal zijn dossier even uit het …………………… 

Het radiografisch onderzoek bracht een hersen………………. aan het licht. 

 

 

 

9. Vul de nodige werkwoordsuitgangen in. 
 

Als je voetbal…, kan je je voet wel eens ‘omslaan’, beter zeg… je : verzwikken of verstuiken.  

Heb je je voet als eens verstuik … ?   

 

Erger is het als je je voet ontwrich…, dan zijn de spieren rondom verrokken of zelfs 

gescheur… 

 

Er moet een verband worden geleg… en je mag er niet op steunen. 

 

Het ergste is als je je voet breek… ; dan zijn er één of meerdere beentjes gebroken en wor… 

je voet in een gipsverban… geleg.. 

 

Een verwittig… man is er twee waard ! 
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EHBO KRUISWOORDRAADSEL 

 

Als je de 18 horizontale  woorden vindt, dan kun je ook verticaal één woord ontdekken ! 

 

1. Afkorting van ‘Eerste Hulp bij Ongevallen ‘ 
2. Voltooid Deelwoord van ‘redden’ 
3. Het vocht uit het bloed zonder de bloedcellen. 
4. Bij vergiftiging neem je zo vlug mogelijk contact op met … 
5. Persoon die iemand bloed geeft. 
6. Eén van de basisprincipes van het Rode Kruis  (onpartijdigheid, menslievendheid, 

eenheid, neutraliteit, algemeenheid, onafhankelijkheid en v…w….g….) 
7. Afkorting van koolmonoxyde 
8. Stichter van het Rode Kruis : voornaam (1991 : Nobelprijs voor de Vrede) 
9. Zijn familienaam 
10. Vallende ziekte 
11. Verdoving 
12. Vergifiging 
13. Geneesmiddelenwinkel 
14. Beademing van bewustelozen 
15. Afkorting van het bloedtransfusiecentrum van Antwerpen 
16. Afkorting van de geneeskundige term voor kunstmatige beademing en hartmassage. 
17. Kortste en minste erge vorm van bewusteloosheid 
18. Bloedkanker. 

   

19 = ……………………………………………………… 

 

 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

        19             
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Taal : de persoonsbeschrijving : 

 

een bijzondere bewoner/patiënt ! 

 

 

Beschrijf een bewoner/patiënt die jou bijzonder zal bijblijven. 

Respecteer natuurlijk je beroepsgeheim en gebruik zijn/haar naam niet. 

 

- Begin met uit te leggen wie je koos en waarom. 
 
- Geef een korte beschrijving : hoe ziet hij/zij eruit ? 

 
- Hoe was zijn/haar leven voor opname in rusthuis/ziekenhuis ? 

 
- Schets zijn/haar huidige situatie en hoe hij/zij daar mee omgaat. 

 
- Geef enkele concrete situaties die je met hem/haar beleefde. 

 
- Tot slot vertel je duidelijk wat je zo bijzonder vond bij hem/haar. 

 

 

                                 °  zorg voor alinea’s 

 

                                °  varieer je woordenschat 

  

                                °  schrijf  20-25 zinnen 
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Voorbereiding  rollenspel taal/sociale vaardigheden  

 

 

 

Jullie opdracht : 

 

Denk terug aan je eerste  kijkstage :  

 

vertel aan elkaar zes situaties waarop je het erg moeilijk vond om verdere communicatie 

aan te gaan met een patiënt, collega, …  

 Geef duidelijk aan op welk moment het problematisch voor jou werd :  je wist 

 niet wat verder te zeggen/ te doen, hoe te reageren … 

 

Maak nu een keuze en schrijf  drie concrete situaties uit die zich voordeden tijdens  

jullie stages. Omschrijf zo volledig mogelijk alle omstandigheden op dat moment. 

 

 

We geven een kort voorbeeld : 

 

Verpleegkundige Roos komt binnen in de kamer van patiënt meneer Jef Declerck. 

Jef is 70 jaar.  Hij heeft een paar dagen geleden een zware knieoperatie gehad.  

De operatie is goed verlopen, maar vanmorgen gaf Jef te kennen dat hij zich niet 

goed voelde.  Het bed naast hem is voorlopig leeg.  Wellicht komt er morgen 

een nieuwe kamergenoot. 

Daarom komt Roos nog es langs om te kijken of alles goed gaat met hem. Haar  

dienst zit er dan op. Ze heeft een afspraak bij de tandarts. Maar Jef voelt zich nog altijd niet 

beter! 

 

Roos :   Gaat het al wat beter, meneer Declerck ? 

 

Jef    :    Nee, ik voel me echt niet goed.   En ik heb buikpijn ! 

 

Roos :   Dat is vervelend !  Wat zou er aan de hand zijn ?  

              Heeft u vandaag iets gegeten wat moeilijk verteerbaar is ? 

 

Jef    :    Die erwtensoep lag me zwaar op de maag en ... 

             Ik voel me echt niet goed …. ,echt niet … 

              

 

Roos weet niet wat te zeggen. 
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“Running dictations “  :                               

 

 

 er hangen teksten aan de muur in de klas.  

 Je werkt per twee en krijgt één van deze teksten toegewezen.  

 Bedoeling is dat je elk om de beurt naar de tekst gaat en daarna een zin dicteert aan je 

partner. Dit doe je tot jullie samen de hele tekst op papier hebben gezet.    

 

Benieuwd of julllie versie volledig klopt met die aan de muur ! 
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Hoe gezond is onze spelling ? 

 
Trek een pijl van de dokter die zal instaan voor het verzorgen van volgende situaties  

 

Cardioloog                 eczeem 

Geriater     ouderdomsziekten 

Pediater     blaasontsteking 

Gynaecoloog                hartinfarct 

Orthopedist                longonderzoek 

Internist     bevalling 

Traumatoloog                verwijderen van appendix 

Uroloog     verkeerde stand van de tanden 

Radioloog     open beenbreuk 

Dermatoloog                zware bronchitis bij een kind 

Orthodontist                misgroeiing van de rug 

Chirurg     maagproblemen 

 

 

Zoek in een woordenboek op wat het werk van volgende dokters inhoudt  

 

Psychiater   : 

 

 

Neuroloog    : 

 

 

 

Duid het gebied aan waarin deze persoon zich gespecialiseerd heeft  

 

 

a. de dermatoloog                     o allergieën 
                                                          o aandoeningen van de urinewegen 

o ziekten van het zenuwstelsel 

o polio 

 

     b. de cardioloog                  o zwakzinnigheid 

      o transplantatie van organen 

      o kinderziekten 

      o hartziekten 
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     c. de toxicoloog                             o malaria 

      o longaandoeningen 

      o vergiftingingsverschijnselen 

      o pest 

 

     d. de logopedist                  o keel-, neus- en oorziekten 

      o eczeem 

      o lepra 

      o spraakstoornissen 

 

     e. de gynaecoloog                o kinderziekten 

       o oogziekten 

                                                            o vrouwenziekten 

       o poeder voor voetverzorging 

 

      f. de neuroloog                o allergieën 

       o aandoeningen van de urinewegen 

           o polio 

       o ziekten van het zenuwstelsel 

 

      g. de internist                            o migraine 

        o inwendige ziekten 

        o cariës 

        o leukemie 

 

 

 

 

 En nu : de werkwoorden !     

 

Vul de gepaste vorm van het werkwoord in : tegenwoordige of verleden tijd.  

 

 

Ik ( hoesten), (kuchen) en (zuchten) zo hevig en mijn tong (zijn) 

……………………………………………………………………………………… 

zo akelig beslagen, dat mijn verontruste vrouw vorige week de dokter  

……………………………………………………………………………………… 

(laten) komen. 

………………. 

 

 

Op bepaalde spreekuren (staan) hij ter beschikking van zijn patiënten 

……………………………………………………………………………………… 
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in zijn behandelingskamer.  De arts (doorlichten) je longen met röntgen 

……………………………………………………………………………………… 

 

stralen en hij (beluisteren) je met een stethoscoop om hart en long- 

…………………………………………………………………………………… 

 

afwijkingen vast te stellen. 

 

Dan (stellen) hij zijn diagnose.  Soms (schrijven) hij een recept voor de 

……………………………………………………………………………………… 

 

apotheker.  Gelukkig (vergoeden) het ziekenfonds de medicijnen.   

……………………………………………………………………………………… 

 

(Ontbieden) je de dokter ’s nachts al eens ? Dan (ijlen) hij naar je toe. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Zolang ik maar gespaard (blijven) van epidemieën, virussen en verfoei- 

…………………………………………………………………………………… 

 

lijke injectienaalden, (achten) ik mij gelukkig ! 

…………………………………………………… 
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Geheugentraining woordenschat :gebruik de juiste 

term.  

  
Schrijf het passende woord naast de uitleg. Doorstreep telkens wat je al hebt ingevuld. 

Raadpleeg je woordenboek als je het woord niet kent. 

  

60 woorden 
 

 

abdominaal, abrupt, absorptie, accidenteel, acuut, addictie, additivum,  

 

adequaat, alert, allergie, alterneren, ambulant, anesthesie,  antecedent, 

 

                                                          

 

apathie, artificieel, artritis, artrose, aseptisch, assisteren, auditief,  

 

bilateraal, biopsie, cardiologisch, katheter, cardiogram, causaal,  

 

 

 

cerebraal, circulatie, classificatie, cognitief, compatibel, complementair,  

 

compensatie, component, congenitaal, constitutioneel, embryonaal,  

 

 

 

crisis, dehydratie, dermatologisch, diagnose, diffuus, digestief, effectief,  

 

elastisch, emotioneel,empathie, empirisch, euforie, evaluatie, excitatie,  

 

 

 

exclusief, excessief, extractie, extern, extreem, fase, fataal, fermentatie. 
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1.  Plotseling en hevig, niet-chronisch                     …………………….                                                           

2.  Wat op de ervaring of proefneming berust    ……………………. 

3.  Verhoogd gevoel van welzijn, (overspannen) opgewektheid             ……………………. 

4.  Opgewondenheid                   ……………………. 

5.  Overdreven, buitensporig                  ……………...........

       

6.  Uiterst         ……………………. 

7.  noodlottig         ……………………. 

8.  vaststelling van een ziekte      ……………………. 

9.  met betrekking tot de spijsvertering     ……………………. 

10. rekbaar         ……………………. 

 

 

11. met betrekking tot de buik      ……………………. 

12. plotseling, onverwacht       ……………………. 

13. slangetje, buisje om iets toe te dienen of af te tappen              ……………………. 

14. bloedsomloop        ……………………. 

15. rangschikking                                                                                        ……………………. 

 

 

16. met betrekking tot het denkproces, de kennis               ……………………. 

17. door de bouw bepaald       ……………………. 

18. in de eerste fase van de ontwikkeling                ……………………. 

19. onttrekking van vocht, uitdroging                 ……………………. 

20. herstel van evenwicht, vergoeding     ……………………. 

 

 

21. lusteloosheid,onverschilligheid                 ……………………. 

22. kunstmatig        ……………………. 

23. gewrichtsaandoening zonder ontsteking                ……………………. 

24. vrij van ziektekiemen       ……………………. 

25. met betrekking tot het gehoor                                                                ……………………. 

 

 

26. met betrekking tot het hart      ……………………. 

27. tweezijdig, tussen twee partijen                 …………………… 

28. elkaar afwisselen                   ……………………. 

29. overgevoeligheid                   ……………………. 

30. oplettend                                                                                              ……………………. 

 

31. verslaving                   ……………………. 

32. wat andere mogelijkheden uitsluit, niet inbegrepen             ………………........ 

33. beoordeling, het bepalen van iets     ……………………. 

34. uitwendig         ……………………. 
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35. gisting                                                                                             ……………………. 

 

 

36. doeltreffend        ……………………. 

37. trap van de ontwikkeling                 ……………………. 

38. (egaal) verspreid                  ……………………. 

39. passend, geschikt       ……………………. 

40. toevoeging        ……………………. 

 

 

 

41. gevoelsmatig, met heftige gevoelens                          …………………… 

42. invoelingsvermogen       ……………………. 

43. opname (van vocht)       ……………………. 

44. toevallig         ……………………. 

45. met betrekking tot de hersenen                                                            ……………………. 

 

 

46. oorzakelijk                     ……………………. 

47. aanvullend        ……………………. 

48. aangeboren        ……………………. 

49. in staat om samen te gaan, aansluitbaar    ……………………. 

50. met betrekking tot huidziekten                 ……………………. 

 

 

51. ernstige ziekteaanval       ……………………. 

52. bestanddeel        ……………………. 

53. verdoving , gevoelloosheid      ……………………. 

54. voorafgaande gebeurtenis      ……………………. 

55. grafische weergave van de hartslag                                               ……………………. 

 

 

56. gewrichtsontsteking       ……………………. 

57. weefselonderzoek       ……………………. 

58. het uittrekken van (een tand bv.)                 ……………………. 

59. bijstaan         ……………………. 

60. in staat om te lopen, niet-bedlegerig     ……………………. 

 

 

 

 

We maken zinnen met deze woorden waarin de andere groep dan het passende woord 

moet kunnen invullen. 
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Rollenspel : de teamvergaderingen 

 

Spreken en luisteren   
Zo dadelijk is er een teamvergadering in het rusthuis/thuiszorg. 

 

Een deel van de groep neemt een rol op zich : je krijgt een beschrijving, probeer je 

Zo goed mogelijk in te leven. 

 

Een ander deel zal deze deelnemers observeren : je zal één persoon worden toegewezen, 

gebruik de checklist zodat je weet waar je kan op letten ! 

 

Na de vergadering volgt een uitgebreid klasgesprek. 

 

Schrijven 
 

Je maakt een verslag van deze vergadering (speler +observator samen) 

 

 

 

 

                                        

Groep A = vergadering 1 

 

Diensthoofd met 3 verzorgenden en 3 logistiek assistenten 

 

 

Groep B = vergadering 2 

 

Diensthoofd met 4 verzorgenden en 3 logistiek assistenten 
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             Het betrekkelijk voornaamwoord/ 

                        relatief pronomen 
 

Het boek ……………… op de tafel ligt, is van mij. 

De ziekenwagen …………….. daar staat, is heel duur. 

 

De injectie …………..  hij geeft, moet nog herhaald worden. 

Het meisje …………..  geopereerd wordt, is zijn vriendin. 

 

 

Als het ‘antecedent’ een het-woord is, gebruik je DAT 

Als het ‘antecedent’ een de-woord is,  gebruik je DIE 

 

Zij is getrouwd met die man 

De man ………………… zij getrouwd is, werkt in het ziekenhuis. 

 

Ik ben bang voor die arts. 

De arts …………………  ik bang ben, heeft een slechte reputatie. 

 

Je kan rekenen op die verzorgende. 

De verzorgende ……………….  je kan rekenen, is vandaag aan het werk. 

 

Ik heb afgesproken met de andere patiënten. 

De andere patiënten ………………..  ik heb afgesproken, nemen dezelfde medicatie. 

 

 

Als het ‘antecedent’ een persoon is met een voorzetsel, 

dan gebruik je :  voorzetsel wie. 

 

Ik ga in een klein ziekenhuis werken. 

Het kleine ziekenhuis ……………… ik ga werken, is zeer bekend. 

 

Zij is getrouwd in een jurk. 

De jurk ……………..  zij getrouwd is, is nu te klein. 

 

Ik maak gebruik van goedkope pleisters. 

De goedkope pleisters …………. …. ik gebruik maak, zijn heel praktisch. 

 

We praten meestal over de problemen. 

De problemen ………………. we meestal praten, zijn voor hen zeer zwaar. 

 

 

 



 85 

Als het ‘antecedent’ een ding is met een voorzetsel, 

dan gebruik je waar+voorzetsel 

 

 

Ik zag mijn oude vrienden terug, ……………….  ik superleuk vond. 

Ik zag mijn oude vrienden terug, ……………….  nog niets veranderd zijn. 

 

Zij liet haar haar kort knippen, …………  haar vriend niet leuk vond. 

De kapper knipte mijn haar, …………… er perfect moest uitzien voor het feest. 

 

 

 

Als je wil verwijzen naar de hele zin, gebruik je WAT 

 

 

…………………. het antwoord weet, mag het zeggen. 

…………………. zoekt, die vindt. 

…………………. geen auto heeft, neemt de bus of de tram. 

 

 

Als er geen antecedent is, gebruik je WIE 

 

 

Alles …………….. hier ligt, mag in de vuilnisbak. 

Ik zal je iets vertellen …………..  niemand weet. 

Er is weinig op de wereld ……………..  hem interesseert. 

Het is niet veel ………….  ik nog moet doen. 

Er is weinig …………… ik aan je probleem kan doen. 

 

Als je antecedent alles, weinig, veel, al, hetgeen, iets, niets,……..  is, gebruik je WAT 
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Oefeningen 

 

Vul die of dat in : 
 

1. Het boek …………. op de tafel ligt, is van mij. 
2. De pen ……….  ernaast ligt, heb ik geleend. 
3. De oefening …………. we van Charlotte kregen, is nu af. 
4. Mijn nieuwe fototoestel ………  ik gisteren kocht, is heel modern. 
5. Het schilderij ………… daar hangt, vind ik mooi. 
6. Mijn kinderen, ……….  op school zitten, komen straks thuis. 
7. De tram ………… ik moet nemen, komt over 10 minuten. 
8. Kleren ……….. ik drie jaar niet gedragen heb, geef ik weg. 
9. Je moet de kopjes ………. in de afwasmachine zitten, in de kast zetten. 
10. Het brood ……… je bij de bakker haalt, vind ik lekkerder. 

 

 

11. Van de wol …………. ik in de solden gekocht heb, ga ik een trui breien. 
12. In de boodschappentas ………… op tafel staat, zit mijn portemonnee. 
13. Het ei …………… ik vanmorgen wilde bakken, stonk. 
14. Mensen ………….. hypocriet zijn, zijn mijn vrienden niet. 
15. De Mona Lisa, ………… in het Louvre hangt, is kleiner dan verwacht. 
16. Het meisje ………..  daar zit, is de nieuwe vriendin van Pieter. 
17. Muggen, …………. ’s nachts heel lastig zijn, kan je doden met insecticide. 
18. Het Brugse stadhuis, ………. op de Burg ligt, is al heel oud. 
19. Cursisten ………. hier al eens waren, krijgen nu korting. 
20. Het pakje sigaretten …………. ik gisteren kocht, is nu al leeg. 

 

 

 

Maak nu zelf zo’n zin met : 

 
 

1. Het pilletje ……………………………………………………………………... 
 

2. De foto ………………………………………………………………………… 
 

3. De patiënt …………………………………………………………………….. 
 

4. Het tv-programma ……………………………………………………………. 
 

5. Medicijnen …………………………………………………………………….. 
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Vul in : die/dat/waar + voorzetsel/ voorzetsel +wie 

 
1. Tina is een verpleegkundige  …………… je altijd beroep kunt doen. 
 

2. De apotheker ……………..  Hans zijn medicijnen koopt, is heel vriendelijk. 
 

3. Hij ziet dat zij ……………  hij een glaasje wijn drinkt,  veel jonger is dan hij dacht. 
 

4. Hij is bang van de naald …………  de dokter hem een spuitje wil geven. 
 

5. De manier ………….   hij dat probeert uit te leggen, klinkt niet geloofwaardig. 
 

6. De hik is iets ………………  je weinig kan doen. 
 

7. Lieselot  …………….. ik nu sta te  praten, zegt dat hij  liegt. 
 

8. Dit is de computer ………..  hij al jaren zit te wachten. 
 

9. Het zakje ………. medicijnen zitten, is gescheurd. 
 

10. Een diner in ons restaurant, ………..   een uitstekende reputatie heeft, betekent een 
avondje genieten. 
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Lekker kort van stof ! 
 

 

 

Een voorbeeld  

 

Hij is iemand die altijd alles koopt wat hij ziet  =  hij is een” kooplustig” persoon. 

 

Als je in je woordenboek kijkt  in de buurt van het kernwoord, dan vind je vaak één woord 

met dezelfde zeggingskracht als de lange zin !   (bn. = bijvoeglijk naamwoord) 

 

 

Oefening  1  

 

Zoek nu zelf een afleiding (bn.) van de vetgedrukte woorden ! 

 

 

1. Wie met volle teugen van het leven geniet, is vaak een …………………….. mens. 
2. Stenen die aan het grootste vuur weerstand bieden, zijn ………………….  Stenen. 
3. Woningen waarvan de bouw door hun ouderdom op instorten staat, zijn 

……………………   huizen. 
4. Artikelen die kwalitatief heel wat minder zijn als andere, zijn………………… 

producten. 
5. Iemand die door middel van geweld anderen kwaad berokkent, pleegt een 

……………………..   aanslag. 
6. Een persoon die veel weegt en bijgevolg zwaar van bouw is, is een 

……………………………… mens. 
7. Een gemeenteraadslid dat zowat overal z’n invloed  kan doen gelden, is een 

………………………..  iemand. 
8. De premier die voor een andere bestuurde, was de …………………. regeringsleider. 
9. Een feit dat maar van één kant belicht werd, bespraken ze allicht 

………………………      
10. Wie altijd en overal hulp biedt, noem je een …………………….. persoon. 
11. Als je je eigen wil te sterk doordrukt, ben je een ………………….   persoontje.     
12. Als je antwoord voor een dubbele verklaring vatbaar is, heb je een ……………..  

antwoord gegeven.         
13. Een onderzoek dat door een proef z’n degelijkheid bewees, was een ………………… 

experiment. 
14. Iemand die door ziekte voor enige tijd het bed moet houden, is een ………………… 

patiënt. 
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15. Wie de neiging vertoont alsmaar meer drank tot zich te nemen, is een ………………. 
persoon. 

16. Als hij daar ook de pijn weet mee weg te nemen, gaf hij je een …………………… 
middel.      

17. De dokter schrijft je een middel voor om de koorts tegen te houden, wat een 
……………….  medicijn moet zijn.  

18. Een bediende die maar een deel van de dag werkt, verricht ………………… arbeid. 
19. Wie de huur van z’n woning altijd te laat overschrijft, bezondigt zich aan 

………………………….  betalingen.   
20. Wie over een groot kapitaal beschikt, is een ……………………..  man. 

 

 

Een voorbeeld    

 

 dag (zelfst. naamw.)  dagelijks (bijv. naamw.)  :  het dagelijks bestuur 

 

 

Oefening  2  

 

Maak van het vetgedrukte woord een afleiding.  Gebruik ze als bijvoeglijk naamwoord 

(adjectief) in een woordgroep. 

 

1. Zo soepel als een veer : …………………………………………………………………. 
2. Het houdt vocht tegen :…………………………………………………………………… 
3. Je hebt er heel wat lommer van .....    een lommerrijk plekje in de tuin        ………… 
4. Je loopt er mee ten achter :………………………………………………………………. 
5. Ze hebben eenzelfde kenmerk gemeen :………………………………………………. 
6. Als ze aan je twijfelen :…………………………………………………………………… 
7. Zo mooi als een roos :……………………………………………………………………. 
8. Stil en zonder uitdrukkelijke verwittiging :………………………………………………. 
9. Plat van taal :………………………………………………………………………………. 
10. Het behoudt zijn kleur :……………………………………………………………………. 

 

 

Oefening 3 

 

Ze lijken op mekaar, maar hebben toch niet dezelfde betekenis !  Vul aan . 

 

1. Die kluis is tegen brand bestand, dankzij de …………………………….  deuren. 
Het is net of mijn maag brandt, ik zit met een ……………………………gevoel. 

Het vliegt zo in brand, een …………………….  goedje zoals benzine bewaar je 

beter niet in huis. 

 

2. Jonge mensen uiten vrij hun gevoelens ; op al je vragen geven ze ………………. 
antwoorden. 

Mijn buurjongen is al te vrij, eerder stout en brutaal in z’n antwoorden. Is hij die 

…vrijpostige……… kerel die niemand nog tot vriend wil ? 

            Als je op vrije wijze en ongehinderd over iets kunt praten : spreek ………………… ! 

            Vrij en zonder enige verbintenis een gunstkoopje aanbieden, is het kenmerk van een 



 90 

             ……………………………  offerte. 

 

3. Als je met heel veel zorg een werkje uitvoert, ben je een heel ……………………….. 
bediende. 

Maak jij je nergens zorgen over, dan ga je …………………… door het leven. 

Met voorvalletjes die zorgen met zich meebrengen, verzeil je in ……………………… 

omstandigheden. 

4. Als je met heel veel moeite een doel bereikt, haal je ………………………het einde. 
Slaagde je daar echter zonder enige moeite in, dan gebeurd dat ………………….. 

Verloor je er dan wel al eens  de moed bij, dan moest je je wellicht  vaak 

………………………………opwerken. 

 

5. Wie makkelijk spreekt en vriendelijk in de omgang is, is een ……………….. man. 
Wie daarenboven ook nog eens bedreven is in z’n moedertaal en correct spreekt, 

is heel ………………………….. 

Uit verbazing kon ik niet spreken en ik stond er dus ………………………….. bij. 

 

6. Mensen die voldoende geld hebben om alles te kopen wat ze willen, horen tot een 
……………………….   publiek. 

Zij die echter van alles willen kopen, maar dat niet altijd met eigen centen kunnen, 

zijn …………………………  mensen. 

 

7. Een werkje dat veel tijd in beslag neemt, is een …………………………..  karwei. 
Als je maar voor een bepaalde tijd zo’n baantje aangeboden kreeg, werkte je 

………….……….. 

’s Ochtends moet je op tijd op je werk zijn ; wees er dus …………………… 

 

8. Help je iemand zonder dat je er enig belang voor jezelf in ziet, dan bied je …………. 
………………….. hulp. 

Alle gegevens die van belang zijn om een klus te klaren, zijn ………………………….. 

schakels in het geheel. 

Een zangeres die ook nog eens door haar muzikale kennis belangstelling oproept, 

is een …………………….. showbizzfiguur. 

 

9. Glas waar je door kunt kijken, is …………………………… 
Als het enkel maar licht doorlaat, is het ………………………….. 

 

10. Je kon z’n dronkenschap duidelijk herkennen aan de manier waarop hij sprak ; hij 
was in …………………….. staat van dronkenschap. 

Laat je iemand je opmerkingen kennen, dan maak je je bezwaren duidelijk 

…………………….. 
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Oefening 4 

 

Nu moet je niet alleen meer doorzoeken in je woordenboek, maar ook al eens terugzoeken ! 

Zoek het werkwoord van het vetgedrukte zelfstandige naamwoord. 

 

1.  Van een reis een film maken  :   een reis ……………………………… 

2.  Op een strandstoel lui soezen in de zon : ……………………. onder een parasol 

3.  Voor een vakantietrip de nodige financies bijeenbrengen : je uitstap kunnen ………….. 

4.  We spreken van …………………………..   als je op je werk promotie maakt. 

5.  Een discussie op gang brengen : over een programma ……………………………… 

6.  Zich niet van kritiek onthouden : iemands voorstellen …………………………. 

7.  Een harde training volgen : zich voor een bergtocht ……………………………. 

8.  De bezienswaardigheden aan een selectie onderwerpen : folders hierover ……………. 

9.  Een flat met meubels betrekken : de verhuurders ………………… aldus de flat. 

10. Iemand een voordeel bezorgen : anderen …………………… mag je niet doen. 
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“De grenzen van mijn taal 

 

zijn de grenzen van mijn wereld” 

 
Wittgenstein 

 

 

 

 

 

 

 

“Je moet heel veel woorden kennen 

 

om beknopt te kunnen zijn” 

 

 

 

“Ambtelijke, beschaafde, bombastische, 

hoogdravende, gezwollen, 

gebroken, gespierde, informele, kernachtige, literaire, 

smeuïge, stoere, verheven, vulgaire taal ‘bezigen’ en  

brutale,ruwe, grove taal ‘uitslaan’ “ 

 

 

“Dat is klare taal !” 
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