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Accidents

Connect the sentences with their English translations:

What is your name ?

There has been an accident !

How old is the patient ?

What happened ?

Where do you live ?

I need help ! Quickly !

Get an ambulance, please !

Your telephone number ?

Get a doctor please !

Please bring us to the hospital !

What is the patient´s nationality ?

Your address ?

What is the patient´s name ?

Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere 
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.

ACCIDENT
accident

ambulance
Emergency room

doctor
nurse

Er is een ongeluk gebeurd !

Ik heb hulp nodig ! Snel !

Haal een ambulance, alstublieft !

Haal alstublieft een dokter !

Wat is er gebeurd ?

Wat is de naam van de patiënt?

Wat is uw naam?

Uw adres ?

Uw telefoonnummer ?

Waar woont u ?

Hoe oud is de patiënt?

Breng ons alstublieft naar het ziekenhuis !

Wat is de nationaliteit van de patiënt ?

What is your name ?

There has been an accident !

How old is the patient ?

What happened ?

Where do you live ?

I need help ! Quickly !

Get an ambulance, please !

Your telephone number ?

Get a doctor please !

Please bring us to the hospital !

What is the patient´s nationality ?

Your address ?

What is the patient´s name ?
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Connect the sentences with their English translations:

She fell !

He has a cough !

He has stomach ache !

The doctor is measuring the temperature !

She has a cold !

She has a sore throat !

She has a headache !

She has toothache !

He has lost a lot of blood !

He has a sunstroke !

He has diarrhea !

She has broken her leg !

He fainted !

Is anything broken ?

She vomitted !

Is it sprained ?
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Hij viel fl auw!

Ze viel!

Hij heeft een zonnesteek!

Ze was ziek!

Hij heeft veel bloedverlies!

Is er iets gebroken?

Is het verstuikt?

Ze is verkouden!

Ze heeft keelpijn!

Hij moet hoesten!

Ze heeft een hoofdpijn!

Hij heeft buikpijn!

Ze heeft kiespijn!

Hij heeft diarree!

Ze heeft haar been gebroken!

De arts meet de temperatuur!

She fell !

He has a cough !

He has stomach ache !

The doctor is measuring the temperature !

She has a cold !

She has a sore throat !

She has a headache !

She has toothache !

He has lost a lot of blood !

He has a sunstroke !

He has diarrhea !

She has broken her leg !

He fainted !

Is anything broken ?

She vomitted !

Is it sprained ?


