
Paulien Muis komt bij de dokter. 

Dokter: Goedemorgen, mevrouw Muis. Wat kan ik voor u doen? 

Paulien: Goedemorgen, dokter. Ik heb zo’n pijn in mijn keel. 

Dokter: En hoe lang heeft u al pijn in uw keel? 

Paulien: Al twee weken. 

Dokter: Dan wil ik graag even in uw keel kijken. Tja, uw keel is erg rood. Heeft u ook koorts? 

Paulien: Ja, ik heb koorts. En ik ben steeds heel moe. 

Dokter: U heeft keelontsteking. U krijgt medicijnen van mij. U moet de medicijnen één week 

 slikken. Drie keer per dag. 

Paulien: Drie keer per dag, dat is goed. En word ik dan weer beter? 

Dokter: Ja hoor, dan wordt u weer beter. Kijk, hier is een recept. U gaat naar de apotheek. Daar 

 krijgt u de medicijnen. U slikt ze driemaal daags, een hele week.  

Paulien: Een hele week… 

Dokter: En u moet alle pillen slikken, allemaal. Tot ze op zijn. 

Paulien: Ja. 

Dokter: Maar als u volgende week niet beter bent, moet u even terugkomen. 

Paulien: Dat is goed. Dank u. Dag, dokter. 

Dokter: Dag, beterschap!    

 

 

Omcirkel het goede antwoord. 

 

1) Hoe lang heeft Paulien al pijn? a.  Paulien heeft al twee weken pijn. 

 b.  Paulien heeft al twee maanden pijn. 

 c.  Paulien heeft al twee dagen pijn. 

 

2) Waar heeft Paulien pijn? a.  In haar mond. 

 b.  In haar knie. 

 c.  In haar keel. 

 

3) Wat ziet de dokter? a.  De dokter ziet dat Paulien koorts heeft. 

 b.  De dokter ziet dat Pauliens keel rood is. 

 c.  De dokter ziet dat Pauliens keel groot is. 

 

4) Heeft Paulien ook koorts? a.  Paulien heeft geen koorts. 

 b.  Paulien heeft koorts. 

 c.  Paulien heeft misschien koorts. 

 

5) De dokter zegt dat ... a.  Paulien een keelontsteking heeft. 

 b.  Paulien een knieontsteking heeft. 

 c.  Paulien een oorontsteking heeft. 

 

Paulien krijgt medicijnen van de dokter. 

6) Hoe vaak moet ze die slikken? a.  Eén keer per dag, drie weken lang. 

 b.  Drie keer per week. 

 c.  Eén week lang, drie keer per dag. 

 

7) Wordt Paulien weer beter? a.  Paulien wordt misschien weer helemaal beter. 

 b.  Paulien wordt zeker weer helemaal beter. 

 c.  Paulien wordt niet meer helemaal beter. 



8) Wat zegt de dokter? a.  Paulien moet volgende week terugkomen als ze niet beter is. 

 b.  Paulien moet volgende week terugkomen, ook als ze beter is. 

 c.  Paulien hoeft niet meer terug te komen. 

 

9) Wat is waar? a.  Als Paulien weggaat, zegt de dokter: "Gezondheid!" 

 b.  Als Paulien weggaat, zegt de dokter: "Tot ziens!" 

 c.  Als Paulien weggaat, zegt de dokter: "Beterschap!" 

 

 

Zoek de juiste woorden bij de plaatjes. Trek een lijn. 

 

   
   

de borst de keel het hoofd 

 

   
   

het lichaam de witte jas de dokter 

 

   
   

het recept de apotheek het medicijn 

 

   

   

de koorts de pillen de hoofdpijn 

 

 



Welke woorden horen bij elkaar. Trek een lijn. 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Waar hoort het woord bij? Schrijf het in het goede vak. 

 

 

het lichaam de ziekte 

 

 

ziek niet ziek 

 

 

 



Schrijf de woorden in de juiste zin.  

 

Kies uit: Ik / mij / u / uw 

1) Goedemiddag, mevrouw Azhari. Hoe kan ik ............. helpen? 

2) ............ heb pijn in mijn hoofd en in mijn oor. 

3) Ach, ............ keel is ook helemaal rood. 

4) Dat ziet er slecht uit. U krijgt medicijnen van ............... 

 

Kies uit: Waar / Hoe / wanneer / Wat 

1) .......................... lang heeft u al pijn? 

2) .......................... kan ik voor u doen? 

3) .......................... heeft u pijn? 

4) Sinds .......................... heeft u hoofdpijn? 

 

Kies uit: ontstoken / kijken / slikken / terugkomen 

1) U moet de pillen één keer per week .......................... 

2) Als u over drie dagen nog ziek bent, dan moet u .......................... 

3) Ik wil graag even in uw keel .......................... 

4) Uw oor is .......................... 

 

Kies uit: gevoel / beter / graden / warm 

1) Ik heb koorts. Ik heb het heel erg .......................... en dan weer koud. 

2) Ik heb een slecht .......................... in mijn lichaam, ik denk dat ik ziek word. 

3) Als u elke dag medicijnen slikt, wordt u snel .......................... 

4) Ik heb 40 (veertig) .......................... koorts. 

 

Kies uit: trui / rug / afspraak / probleem 

1) Ahmed heeft al een maand pijn in zijn .......................... 

2) Hij maakt een .......................... met de dokter. 

3) De dokter vraagt: "Wat is het ..........................?" 

4) De dokter zegt: "Ik ga naar uw rug kijken. Doet u uw .......................... maar even uit." 

 

Maak met de woorden een goede zin. 

 

1)    pijn      in mijn hoofd.      heb      ik 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2)    in zijn oor      hij      heeft      pijn   

 

_____________________________________________________________________ 

 

3)     pijn      zij      als ze loopt      heeft 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4)    hoofdpijn      heel vaak      mijn moeder en ik      hebben 

 

_____________________________________________________________________ 



Zet de tekst in de goede volgorde. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Omcirkel het goede antwoord. 

1) Wat is waar? a.  Als je niet gezond bent, ga je naar de huisarts. 

 b.  Als de zon er niet is, ga je naar de huisarts. 

 c.  Als je gezond bent, ga je naar de huisarts. 

 

2) Wat is waar? a.  De huisarts betekent hetzelfde als gezondheid. 

 b.  De huisarts betekent hetzelfde als de dokter. 

 c.  De huisarts betekent niet hetzelfde als de dokter. 

 

3) Wat is waar? a.  Als je de huisarts belt, krijg je de oogarts aan de telefoon. 

 b.  Als je de huisarts belt, krijg je de dokter aan de telefoon. 

 c.  Als je de huisarts belt, krijg je de assistente aan de telefoon. 

 

4) Wat is waar? a.  De assistente maakt nooit een afspraak voor je. 

 b.  De assistente kan een afspraak voor je maken. 

 c. De assistente kan geen afspraak voor je maken. 

 

 



5) Wat is waar? a.  Als je heel erg ziek bent, kan je naar het spreekuur komen. 

 b.  Als je niet ziek bent, kan je naar het spreekuur komen. 

 c.  Als je niet heel erg ziek bent, kan je naar het spreekuur komen. 

 

6) Wat is waar? a.  Je kunt je medicijnen bij de dokter ophalen. 

 b.  Je kunt je medicijnen bij de apotheek ophalen. 

 c.  Je kunt je medicijnen bij het ziekenhuis ophalen. 

 

7) Wat is waar? a.  De huisarts hoeft niet te verwijzen, hij is zelf een specialist. 

 b.  De huisarts kan je doorverwijzen naar een specialist. 

 c.  De huisarts kan je niet doorverwijzen naar een specialist. 

 

8) Wat is waar? a.  Als je meteen een dokter nodig hebt, kan je het alarmnummer bellen. 

 b. Als je meteen en dokter nodig hebt, moet je het ziekenhuis bellen. 

 c.  Als je meteen een dokter nodig hebt, moet je een ambulance bellen. 

 

 

 

Schrijf de woorden in de juiste zin. 

 

Kies uit: assistente / klachten / huisarts / de dokter 

1. De huisarts wordt ook wel .................................. genoemd. 

2. In Nederland hebben alle mensen een .................................. 

3. Als je met de huisarts belt, krijg je eerst zijn .................................. aan de telefoon. 

4. Een assistente vraagt je soms wat je .................................. zijn. 

 

Kies uit: medicijnen / recept / de specialist / spreekuur 

1. De huisarts heeft dagelijks een ................................... 

2. Je kunt je .................................. bij de apotheek ophalen. 

3. Je dokter kan je een .................................. voor medicijnen geven. 

4. De huisarts kan je doorverwijzen naar ................................... 

 

Kies uit: huid / oren / ogen / longen 

1. Een KNO-arts is een arts voor keel, neus en .................................... 

2. Een oogarts is een arts voor de .................................... 

3. Een longatrts is een arts voor de .................................... 

4. Een huidarts is een arts voor de .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bobbi is ziek 

 

Stil zit Bobbi in een hoekje 

en hij bibbert van de kou. 

Papa voelt aan Bobbi's voorhoofd, 

en zegt: "Hé, wat heb jij nou?" 

 "Au," snikt Bobbi, "ik heb keelpijn, 

 en ik ben ook heel erg moe." 

 Mama denkt dat Bobbi ziek is. 

 Hij moet naar de dokter toe. 

Bobbi vraagt: "Wat heb ik, dokter?" 

Die zegt: "Kom, zucht maar eens diep." 

Als hij dan in Bobbi's keel kijkt, 

knikt de dokter: "Jij hebt griep." 

 Bobbi krijgt een lekker drankje, 

 dat zijn keel weer beter maakt. 

 "Mmm," zegt Bobbi na een slokje. 

 "Ik vind dat het heerlijk smaakt." 

Mama maakt een schaaltje fruit klaar 

met banaan en mandarijn. 

Bobbi zegt: "Ik wil niet eten, 

want mijn buik doet heel erg pijn." 

 Bobbi niest. Hij heeft een snotneus. 

 Papa zegt: "Kom, snuit maar snel." 

 "Ha, hatsjie!" doet Bobbi's neus weer. 

 Oeps, alweer een snottebel! 

Nu ligt Bobbi met een deken 

op de bank voor de tv. 

Knuffel Ollie dicht naast hem, 

en die kijkt gezellig mee. 

 Bobbi krijgt een waterijsje. 

 Dat is lekker voor zijn keel. 

 "Ollie, wil je ook een likje?" 

 Bobbi geeft hem extra veel. 

"Kijk," zegt papa, "een cadeautje 

voor mijn zieke Bobbibeer." 

Bobbi maakt het heel snel open. 

Dat is leuk! Nu lacht hij weer. 

 Mama kijkt of Bobbi koorts heeft, 

 en ze leest een boekje voor. 

 Ze zegt: "Nog één nachtje slapen, 

 dan ben jij weer beter, hoor." 

's Morgens vroeg wordt Bobbi wakker. 

"Mama!" roept hij. "Ik heb dorst. 

En ik heb ook berehonger. 

Ik lust wel twéé broodjes worst!" 

 Bobbi zingt een vrolijk liedje 

 als hij op zijn auto stapt. 

 Papa lacht en kijkt naar mama: 

 "Bobbi is weer opgeknapt.´ 



Paulien Muis gaat naar huis. Bij haar huis ziet ze de buurman.  

Buurman: Ben je ziek? Je ziet zo wit! 

Paulien: Ja, ik voel me niet lekker. Ik heb keelpijn en ik heb koorts. 

Buurman: Ben je al bij de dokter geweest? 

Paulien: Ja, ik ben vanmorgen bij de dokter geweest. Ik heb medicijnen gekregen. 

Buurman: O ja.  

Paulien: Volgende week ben ik weer beter, zei de dokter.  

Buurman:  Gelukkig. Kan ik iets voor je doen? 

Paulien: Nee, het gaat wel hoor. Dank je wel. 

Buurman: Nou beterschap dan. 

Paulien: Dank je wel. 

Buurman: Rust maar lekker uit. 

Paulien: Zal ik doen. Dag. 

Buurman: Dag.   

 

 

Omcirkel het goede antwoord. 

 

1) Wat vindt de buurman? a.  De buurman vindt dat Paulien er heel goed uitziet. 

 b.  De buurman vindt dat Paulien er gezond uitziet. 

 c.  De buurman vindt dat Paulien er wit uitziet. 

 

2) Paulien voelt zich niet lekker. 

Hoe komt dat? a.  Paulien heeft keelpijn en koorts. 

 b.  Paulien heeft keelpijn en dorst. 

 c.  Paulien heeft pijn in haar keel en haar borst. 

 

3) Wat zegt de buurman? a.  De buurman zegt dat Paulien niet naar de dokter hoeft. 

 b.  De buurman wil medicijnen voor Paulien gaan halen. 

 c.  De buurman vraagt of Paulien al bij de dokter is geweest. 

 

 

4) Wat is waar? a.  Paulien vraagt de buurman of hij iets voor haar wil doen. 

 b.  De buurman zegt dat hij heel veel te doen heeft. 

 c.  De buurman vraagt Paulien of hij iets voor haar kan doen. 

 

5) 'Rust maar lekker uit' ... a.  betekent dat Paulien op bed of op de bank moet liggen. 

 b.  betekent dat Paulien veel uit huis moet gaan. 

 c.  betekent dat Paulien lekker en goed moet eten. 

 

6) Wil Paulien hulp? a.  Paulien zegt dat de buurman haar niet hoeft te helpen. 

 b.  Paulien zegt dat de buurman haar misschien kan helpen. 

 c.  Paulien zegt dat de buurman haar met iets kan helpen. 

 

 



  

 

   

uitrusten dik de thermometer 

 

   
   

roken gezond eten ongezond eten 

 

   
   

niet horen niet praten niet zien 

 

   
   

de mensen zijn blind de mensen sporten de mensen zijn doof 

 

   
   

het onderlichaam het lichaam het bovenlichaam 



 

   
   

Het mes ligt op de 

kommetjes. 

De mes ligt naast de 

kommetjes. 

Het mes ligt achter de 

kommetjes. 

 

   
   

Het mes ligt op de 

kommetjes. 

Het mes ligt naast de 

kommetjes. 

Het mes ligt voor de 

kommetjes. 

   

 

 

Welke woorden horen bij elkaar. Trek een lijn. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

Waar hoort het woord bij? Schrijf het in het goede vak. 

 

gezond ongezond 

 



 

het lichaam het huis 

 

 

Schrijf de woorden in de juiste zin.  

 

Kies uit: niet horen / geen / niet goed / goed 

1. Gelukkig, ik heb ........................ buikpijn meer. 

2. Ik heb overal pijn, ik voel me ..................... 

3. Ik ben zo blij, ik voel me ............................ 

4. Ik kan je ........................................ 

 

Kies uit: geen pijn / goed / niet goed / pijn 

1. Dokter, ik heb .................................. 

2. Ik ben beter! Ik heb ................................ 

3. Ik ben zo blij, ik voel me .............................. 

4. Ik ben verdrietig, ik voel me ................................. 

 

Kies uit: niet horen / geen oorontsteking / niet zien / niet 

1. Ik heb gelukkig ....................................... 

2. De buurman is ........................................ ziek meer, want hij voelt zich goed. 

3. Mijn vader kan mij ...................................; hij is doof. 

4. Mijn moeder kan mij .....................................; zij is blind. 

 

Kies uit: doof / niet / geen / been 

1. Ik kan nu ......................... zien. 

2. Ik heb geen pijn aan mijn ..................................... 

3. Ik hoor u niet, dus misschien ben ik wel ................................. 

4. Mijn been doet ................................ pijn. 

 

Kies uit: geen koorts / niet / niet werken / geen recept 

1. De dokter schrijft ........................................ 

2. Ik voel met ziek, maar ik heb .................................. 

3. De dokter is er vandaag ....................................... 

4. Als je ziek bent, kun je ........................................ 

 

 

Maak met de woorden een goede zin. 

 



1)    doet pijn      want mijn rug      ik wil      naar de dokter 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2)    want      zij moet      ze heeft koorts      naar de huisarts 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3)    want mijn keel      ik ga      doet pijn      naar de dokter 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4)    ik heb oorontsteking      want      de buurman wil      mij graag helpen 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5)    mij verzorgen      want      ik heb koorts      mijn moeder komt 

 

_____________________________________________________________________ 

 

6)    een keelontsteking      ik denk      heb      dat ik 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7)    dat ik      migraine      heb      ik denk 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8)    moe       ben      dat ik      mijn vader denkt 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9)    ben      weer gezond      mijn dokter zegt      dat ik 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 



 

 

Welke zinnen horen bij elkaar? Trek een lijn. 

 
 

Maak met de woorden een goede zin. 

1.    ergens mee helpen      je      kan      ik 

 

2.    voor je doen?      kan      ik      iets 

 

3)    voelt      niet goed      hij      zich 

 

4)    voel je      je      vandaag      hoe 

 

5)    al bij de dokter      ben      geweest      je 

 

6)    pijn      doet      mijn    y 

 

7)    hoofdpijn      zo'n      ik      heb 

 

8)    doet      mijn      geen pijn meer      buik 

9)    heb      hier      pijn      ik 

 

10)    heeft      u      precies pijn      waar 

 

 

Omcirkel het goede antwoord. 

1) Wat is waar? a.  Als je niet gezond bent, ga je naar de huisarts. 

 b.  Als de zon er niet is, ga je naar de huisarts. 

 c.  Als je gezond bent, ga je naar de huisarts. 

 

2) Wat is waar? a.  De huisarts betekent hetzelfde als gezondheid. 

 b.  De huisarts betekent hetzelfde als de dokter. 

 c.  De huisarts betekent niet hetzelfde als de dokter. 

 

3) Wat is waar? a.  Als je de huisarts belt, krijg je de oogarts aan de telefoon. 



 b.  Als je de huisarts belt, krijg je de dokter aan de telefoon. 

 c.  Als je de huisarts belt, krijg je de assistente aan de telefoon. 

 

4) Wat is waar? a.  De assistente maakt nooit een afspraak voor je. 

 b.  De assistente kan een afspraak voor je maken. 

 c. De assistente kan geen afspraak voor je maken. 

 

5) Wat is waar? a.  Als je heel erg ziek bent, kan je naar het spreekuur komen. 

 b.  Als je niet ziek bent, kan je naar het spreekuur komen. 

 c.  Als je niet heel erg ziek bent, kan je naar het spreekuur 

 komen. 

 

6) Wat is waar? a.  Je kunt je medicijnen bij de dokter ophalen. 

 b.  Je kunt je medicijnen bij de apotheek ophalen. 

 c.  Je kunt je medicijnen bij het ziekenhuis ophalen. 

 

7) Wat is waar? a.  De huisarts hoeft niet te verwijzen, hij is zelf een specialist. 

 b.  De huisarts kan je doorverwijzen naar een specialist. 

 c.  De huisarts kan je niet doorverwijzen naar een specialist. 

 

8) Wat is waar? a.  Als je meteen een dokter nodig hebt, kan je het alarmnummer 

 bellen. 

 b. Als je meteen en dokter nodig hebt, moet je het ziekenhuis 

 bellen. 

 c.  Als je meteen een dokter nodig hebt, moet je een ambulance 

 bellen. 

 

 

Schrijf de woorden in de juiste zin. 

 

Kies uit: assistente / klachten / huisarts / de dokter 

1. De huisarts wordt ook wel .................................. genoemd. 

2. In Nederland hebben alle mensen een .................................. 

3. Als je met de huisarts belt, krijg je eerst zijn .................................. aan de telefoon. 

4. Een assistente vraagt je soms wat je .................................. zijn. 

 

Kies uit: medicijnen / recept / de specialist / spreekuur 

1. De huisarts heeft dagelijks een ................................... 

2. Je kunt je .................................. bij de apotheek ophalen. 

3. Je dokter kan je een .................................. voor medicijnen geven. 

4. De huisarts kan je doorverwijzen naar ................................... 

 

Kies uit: huid / oren / ogen / longen 

1. Een KNO-arts is een arts voor keel, neus en .................................... 

2. Een oogarts is een arts voor de .................................... 

3. Een longatrts is een arts voor de .................................... 

4. Een huidarts is een arts voor de .................................... 

 

 

7)    koorts      39 graden      ik      heb 



 

_____________________________________________________________________ 

 

8)    heeft      geen      koorts       mijn zoon 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9)    heb      geen      pijn      ik 

 

_____________________________________________________________________ 

 

10)    geen      rugpijn      heb      ik 

 

_____________________________________________________________________ 

 

11)    geen      pijn in zijn rug      heeft      de man 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 


