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Woord vooraf

Apothekers vandaag beschikken over twee grote troeven om hun rol in de eerstelijn op 
te nemen en daardoor bij te dragen tot een performant aanbod in de gezondheidzorg.
De apotheker is dé expert van het geneesmiddel: hij beschikt over informatie, kennis 
en competenties die het optimaal gebruik van geneesmiddelen en de multidisciplinaire 
samenwerking rond medicatie kunnen bevorderen. (Voortgezette) Farmaceutische zorg 
is een wettelijke en maatschappelijke opdracht.
De apotheker is ook één van de meest toegankelijke zorgverstrekkers op de eerste lijn: 
hij heeft contact met cliënten/patiënten en/of hun mantelzorgers in een stadium van zelf-
zorg. Daardoor speelt hij een cruciale rol in preventie, vroegdetectie en doorverwijzing.

De apotheker van vandaag kan zijn rol maar optimaal spelen wanneer hij over de 
nodige vakkennis beschikt. Daarnaast is communicatie van cruciaal belang. In een 
multiculturele maatschappij verloopt deze communicatie niet altijd in het Nederlands. 
Veel cliënten/patiënten beheersen het Nederlands onvoldoende om zich hierin duidelijk 
te maken wanneer het gaat over bepaalde klachten, of over het gebruik van genees-
middelen. Engels is een taal die dan vaak als gemeenschappelijke vreemde taal wordt 
gebruikt: het is noch de taal van de cliënt/patiënt, noch die van de apotheker, maar 
beiden proberen zich hierin uit te drukken en elkaar te verstaan.

Dit boek, waarin voor een hele reeks termen die we frequent gebruiken in patiënten-
contacten de correcte Engelse term wordt gegeven, en waarin ook voorbeelden zijn 
opgenomen van vraag- en adviesgesprekken, kan een belangrijke bijdrage leveren 
tot de kwaliteit van de gesprekken met anderstaligen. Bovendien is het een onmisbaar 
hulpmiddel om wetenschappelijke artikels en richtlijnen correct te begrijpen. Meteen is 
een andere voorwaarde vervuld om de vakkennis van de apotheker te vergroten.

Vanuit het apothekerskorps ontvangen we deze publicatie dan ook met open armen en 
taalgeest.

Hilde Deneyer
Algemeen Directeur Vlaams ApothekersNetwerk

Veerle Foulon
Docent Farmaceutische Zorg en Communicatie KU Leuven





Inleiding

Vaker dan ooit krijgen Nederlandstalige apothekers te maken met anderstalige patiën-
ten die zich in het Engels uitdrukken of behelpen. Dit boek reikt apothekers voldoende 
materiaal aan om hun kennis van het medisch Engels op te frissen met de bedoeling het 
overleg tussen apotheker en patiënt zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

In een eerste deel wordt aan de hand van overzichtelijke kaders de medische basis-
terminologie aangebracht in zijn context. Op een eenvoudige manier krijgt de lezer 
zo een duidelijk overzicht van de combinaties waarin de medische termen worden 
gebruikt.

Het tweede deel bestaat uit vragen die de apotheker kan voorleggen aan zijn patiënt. 
De vraagstelling is telkens stapsgewijs opgebouwd rond een bepaald gezondheids-
probleem. Het is uiteraard niet de bedoeling om exhaustief te zijn; de vragen vormen 
veeleer een hulpmiddel bij de eerste hulpverlening. Met deze vragen kan de apotheker 
de patiënt geruststellen en hem zo nodig doorverwijzen naar de huisarts. Dit boek wil 
zeker geen aanspraak maken op volledigheid. In de eerste plaats is ernaar gestreefd 
om een waaier aan taalkundig juiste vragen aan te bieden.

Het derde deel ten slotte omvat een tweetalige woordenlijst van termen en woordcom-
binaties met betrekking tot het apotheekwezen. Met de kennis van deze woordenschat 
kan de apotheker zich al behoorlijk uit de slag trekken.

Zoals alles is ook dit boek voor verbetering vatbaar: suggesties en opmerkingen zijn 
altijd welkom!

Stéphane Ostyn
Herlinda Vekemans





I.
Basiswoordenschat





1. De actoren

1.1. Apothekers en hun patiënten

patient + werkwoord: wie doet wat?

(patient)
   has (back, chest, ...) pain / is in pain
   suffers from   (pain(s))   [lijdt aan]
   feels     (pain(s))   [voelt]

   has diffi culties        [heeft problemen met]

   complains of (pain, diffi culty (ies) + ing form; e.g.: diffi culty breathing)
              a complaint

   consults his / her pharmacist

   consults a doctor       a consultation
   makes an appointment with ~

 

pharmacist + werkwoord: wie doet wat?

(pharmacist)
   dispenses medication      dispensing medication,
              dispensation of medication

   advises         advice
   ♦syn. recommends ~
   ♦ant. advises against ~

   explains the dosage

   refers to a doctor, consultant    [verwijst door naar een dokter,
              specialist]
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1.2. Interactie met de patiënt

1.2.1. Greeting and goodbyes

Good morning / Good afternoon / Good evening.
Thank you! Bye bye.
Have a nice day / have a nice weekend.
Enjoy your weekend.

1.2.2. Asking questions

 Can I help you?
 What can I do for you?
 How can I help you?

 Do you have a prescription?
 Do you have your health insurance card with you?
 Could I just have your health insurance card, please?

 How would you like to pay for this?
 Cash or by card?
 Would you have 20 cent, by any chance?
 You wouldn’t have 40 cent, would you?
 Would you happen to have 10 cent?

1.2.3. Understanding the patient

I’m sorry, could you repeat that, please?
I’m sorry, I didn’t catch that. Could you repeat that, please?
I’m sorry, I didn’t hear you. What is it you would like?

1.2.4. Answering

 Answering positively Answering negatively
 Certainly. No, I’m sorry.
 Yes, absolutely. No, sorry. I’m afraid I can’t help you with
  that.
 Yes, that’s right.

1.2.5. Thanking

 Thanking someone   Responding
 Thank you.   You’re (very) welcome.
 Thanks.
 Thanks ever so much.   My pleasure!



2. De geneesmiddelen

2.1. Combinaties met medicine / medication

Medication (s) / medicine(s) / drugs + werkwoord: wie doet wat?

(doctor)
    prescribes medication /medicine(s)    a prescription
    drug(s) (more often used in US)

    administers ~   [dient toe]     administration

(pharmacist) (chemist (UK))
    advises           advice
    ♦syn. recommends ~
    ♦ant. advises against ~

    orders ~
    dispenses ~          dispensing medication,
                 dispensation of medication

(patient)
    takes medication         ~ intake
    ♦syn. uses ~          ~ uses

    applies [brengt aan, bv. zalf]     application

    is treated with ~         treatment

(medication)
    prevents a disease        prevention

    relieves [verzacht] pain
    soothes [verzacht] pain
    fi ghts an infection
    is absorbed

    cures a disease         a cure
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2.2. De verschillende types geneesmiddelen

In solid form Word combinations

a tablet [tablet] swallow
suck [zuigen]
chew on [stukbijten]
dissolve [oplossen]

a capsule swallow
empty ~ and mix it with

a granule [korrel] let it dissolve under the tongue
chew on

a lozenge [zuigtablet] suck

a pill [pil] swallow

a powder dissolve

In liquid form Word combinations

an aerosol inhale
vaporise (in the throat)

a vial, an ampulla, an ampoule drink
dilute [verdunnen, oplossen]
inject (with a syringe)

drops (pl.) [druppels] dilute in a glass of water
put in the nose, the eyes
on the tongue

a syrup drink

a solution [oplossing] drink
rinse the mouth
gargle [gorgelen]

a suspension drink

Topical treatment Word combinations

a cream apply / spread

a gel apply / spread

a patch stick
place, put

an ointment [zalf] apply / spread

a (rectal) suppository [zetpil] insert into the rectum

a ring [ring] insert into the vagina
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2.3. Gebruiksaanwijzing

Take this 

on an empty stomach
before / during / after meals
one hour before eating / two hours after eating
in the morning / at lunchtime / in the evening
before going to sleep
with water / with a bit of water 

Put the tablets in a bit of water.
Let the granules melt in the mouth.
Swallow the tablets without chewing.
Don’t chew on the capsules.
Take one teaspoon / a dessertspoon / a tablespoon three times a day.
Gargle with this solution in the morning and in the evening.
Inhale regularly.

2.4. De WWHAM-vragen

Pharmacists sometimes use mnemonics to help them advise the best medication to a 
patient. A well-known mnemonic is WWHAM:

W Who is the patient

W What are the symptoms

H How long have the symptoms been present

A Action taken

M Medication being taken

 Wie heeft de klachten?
 Who is it for?
 Is it for you?

 Wat zijn de symptomen?
 Can you describe the problem / the pain?
 Where does it hurt?

 Hoe lang zijn deze klachten er al?
 How long have you had the pain?
 Since when have you had these symptoms?
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 Welke acties hebt u zelf reeds ondernomen om de klachten te verhelpen?
 Have you taken anything for the pain yet?
 Have you been to the doctor yet?

 Welke medicatie gebruikt u momenteel al?
 Are you on any medication?
 Are you allergic to certain medication?

2.5. Vragen over therapietrouw

 • Do you sometimes forget to take your medicine?
 • Do you sometimes skip taking your medicine?
 • Do you sometimes stop taking your medicine when you feel better?
 • When you feel worse after taking your medicine, do you stop taking it?

2.6. De soorten verpakkingen

1. an ampoule 2. a patch 3. a strip, a blister pack

4. a sachet 5. a bottle 6. a spray

7. a tube 8. a dropping bottle 9. (medical) (adhesive) tape



3. Gezondheidsproblemen in patiëntentaal

3.1. Uitdrukkingen voor een algemeen onbehagen

I don’t feel well.
I’m not well.
I’m not in good shape.
I’m out of sorts / I’m off colour.
I’m not my usual self at the moment.
I’m (a bit, a little) under the weather.
I feel weak.
I feel poorly.
I feel (a bit, a little) under the weather.
I feel awful.

I’ve caught a cold / I have a cold / I’ve got a 
cold.
I think I’ve caught something.
I’ve caught a bug.
I’m ill.
I’ve fallen ill.
I think I’m going to fall ill.
I’m sick.

Bemerk dat de uitdrukking ‘I’m sick’ verschillende betekenissen kan hebben: het kan 
betekenen dat de patiënt zich onwel of ziek voelt, maar het kan ook betekenen dat de 
patiënt misselijk is en braakneigingen heeft. Een patiënt die zegt ‘I think I’m going to be 
sick’ voelt dat hij moet braken.
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3.2. Uitdrukkingen voor pijn, koorts, vermoeidheid en 
slapeloosheid 

I have / feel pain when I (swallow, ...)
I’m having diffi culties / 
trouble / problems (going to sleep, ...)
I can’t seem to (sleep, move my ...)

I’m in pain.
I need something against the pain / to control / to 
relieve the pain.
I take several painkillers a day.
I sometimes double up in pain.
It hurts.
It’s sore / painful.
It tickles / itches / burns.

[iets tegen de pijn, pijnbestrijding]

[pijnstillers]
[ineenkrimpen van de pijn]

[pijnlijk]
[het kriebelt, jeukt, brandt]

I’m / I feel warm, hot ↔ cold.
I have a fever / a temperature.
I’m running a fever / a temperature.
I have chills.
The baby had seizures.

[rillingen]
[stuipen]

I’m having diffi culties falling asleep / going to 
sleep.
I sleep restlessly / My nights are restless.
I get up at night.
I can’t sleep.
I suffer from insomnia / sleeplessness.

[onrustige slaap]

[slapeloosheid]

3.3. Uitdrukkingen voor een meer specifi ek probleem

Van kop tot teen1

Scalp and hair

I’ve got dandruff.
My scalp is dry and fl akey / fl aky.
My scalp is lumpy / bumpy.
My scalp itches.
I have lice.

[roos]
[hoofdhuid, schilferachtig]
[bultig, bobbelig]
[jeukt]
[luizen]

1. Adapted and extended from John Christopher Maher (1992). International Medical Communication 
in English. Michigan: University of Michigan Press.
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My son’s hair’s infested with lice. We’ve used a 
lice killing lotion, but it doesn’t seem to help. He 
keeps on scratching.
My hair is receding really quickly at the hairline 
and it is very dry and brittle.
My hair’s falling out / dropping out / coming out.
I’ve started to go bald. 

[blijft krabben]

[broos]

[word kaal]

Skin

My skin is dry / irritated.
I have eczema in my face.
I have spots.
I have an itch.
I have cracked skin.
I have a bruise.

[puistjes, acne]
[jeuk]
[kloven]
[blauwe plek]

Head

I’ve got a headache.
I’ve got a splitting headache.
I’ve got a throbbing headache.
I’ve got a migraine.
I feel woozy when I get up suddenly.
I’ve felt light-headed all day.
I feel dizzy.
The tablets make me feel drowsy.
I felt really giddy and had to steady myself.
I feel the room’s spinning.
I had a blackout.
I blacked out / fainted.
I have a bump on the head.

[hoofdpijn]
[barstende hoofdpijn]
[kloppende hoofdpijn]

[ijlhoofdig, licht in het hoofd]

[duizelig]
[slaapdronken, suf in het hoofd]
[draaierig, misselijk]

[viel fl auw]
[buil]

Eyes

I can’t see out of my left / right eye.
My eyes hurt. They’re really sore when I get up 
in the morning.
I do suffer with stinging, watering eyes: I have to 
pull over when driving.
I’m worried about my eyes. They are really red 
and bloodshot. Could it be computer eye strain?
I’ve got a pain in my left / right eye.
Everything’s fuzzy, sort of blurred round the edges.
My vision’s blurred.
It was last week that I noticed I began to see 
spots in front of my eyes.
I’m short-sighted and my brother is long / far-
sighted.

[pijnlijk]

[brandende, prikkende]

[bloeddoorlopen]
[vermoeidheid van de ogen]

[wazig, troebel]

[begon vlekjes te zien]

[bijziend, verziend]
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My eyes are itching.
My eyes are watering a lot.
And suddenly I started seeing double and it got 
a little better when I tilted my head sideways.
I’ve got something in my eye.

[jeuken]
[tranen]

Ears

My ears ache / I’ve got earache / I have an 
earache.
My ears are ringing.
I’ve got humming in my ears.
My ears feel clogged up.
It feels as if something is blocking my ears.
I think I’m going deaf.
I can’t hear as well as I used to.
My ear’s running.
I have waxy ears / wax in my ears.

[tuiten]
[gezoem]
[verstopt]

[doof word]

[er komt vocht uit mijn oren]
[was]

Nose

I’ve had a blocked nose for around 3 days now.
My nose is red / sore / itchy / swollen.
I’ve got a nosebleed. I tried pinching my nose and 
tilting my head backwards, but it doesn’t stop.
My nose keeps running / I’ve got a runny nose.
I keep sneezing.
I think my sinuses are blocked; I really get bad 
headaches. 

[verstopte neus]

[neusbloeding]

[lopende neus]
[niezen]

Mouth

Teeth

My tooth aches / I have a toothache.
My gums are swollen / I’ve got swollen gums.
My gums are receding / I’ve got receding gums.
My gums are bleeding.
My wisdom tooth’s erupting.
I have a painful tooth abscess developing.
I’ve got a mouth ulcer on the inside of my cheek, 
and it’s really painful when I eat.

[tandpijn]
[tandvlees]
[terugtrekkend tandvlees]

[wijsheidstand breekt door]

[zweertje, aftje]

Tongue

My tongue’s black / white / yellow.
My tongue is furry.
I have a coated tongue fi rst thing in the morning 
and after eating.
My mouth / tongue feels / is dry.
I have bad breath.

[harig]

[beslagen]

[een slechte adem]
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Lips

My lips are (feel) swollen / sore / cracked / dry 
/ gespleten / fl aky / numb / bruised).

I’ve got / keep getting cold sores.
I cut my lip. 

[gezwollen, pijnlijk, gebarsten, 
droog, gebarsten, schilferig, 
gevoelloos, gekneusd]
[koortsblaasjes]

Throat

I’ve got a sore throat.
I have a bad throat.
I’m hoarse / croaky.
I feel a tightness in my throat.
I can’t breathe.
I can’t swallow.
Food seems to stick in my throat.

[keelpijn]

[hees, schor]
[gespannen gevoel]

[slikken]
[blijft steken]

Neck

I’ve got a stiff neck.
My glands are swollen.
My neck aches.
I’ve strained my neck.

[klieren]

[verrekt]

Shoulders

I’ve got stiff shoulders.
I’ve twisted / pulled / strained a muscle in my 
shoulder.
I’ve bruised my shoulder.

[verrekt]
[gekneusd]

Back

My back aches / I have back pain.
I’ve twisted / pulled a muscle in my back.
I’ve done my back in.

[verrekt]
[ernstig pijn gedaan]

Arms / Hands

I’ve twisted / strained my wrist.
I’ve strained my elbow.
I feel a tingling sensation in my fi ngers.
My fi ngers have gone numb.
My hands are sweaty.
I always seem to have clammy palms.
My fi ngers tremble.
I’ve got warts on my hands.
I have white spots on my fi ngernails.
My nails break off easily.

[verrekt]

[tintelingen]
[gevoelloos]

[klam]

[wratten]
[vlekjes]
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Chest

I have chest pain.
I feel a tightness in my chest.
I’ve got a pain under my ribs.
I get out of breath easily.
I’m short of breath.
I fi nd it diffi cult to breathe / I’m having diffi cul-
ties breathing.
I’m gasping for breath.
My lungs are clogged up.
I’m bringing up / coughing up phlegm / mucus.
I have a bad cough / I’m coughing my guts up 
(colloq.)
My heart keeps missing / skipping / jumping a 
beat.
I’ve got a wheezy chest.

My breasts hurt ache / are tender / are swollen.
I’ve got a discharge from my nipples.
I have a lump in my breast (under my arm, in 
my armpit).

[benauwdheid]

[kortademig]

[naar adem snakken]
[zitten dicht]
[fl uimen, slijm ophoesten]

[slaat een slag over]
[hijgend, piepend]

[gevoelig]
[verlies]

[gezwel]

Stomach

I’ve got stomach ache / tummy-ache / stomach 
upset / cramps in my stomach.
My tummy is upset.
My belly is / feels bloated.
I am / feel nauseous.
I can’t keep anything down.
I’ve got indigestion.
I’ve got heartburn.
I’ve got wind.
I get nauseated / I feel sick.
I feel like I’m going to vomit / puke (colloq.) / 
throw up / be sick.
I keep retching.
I can’t bear to look at food.
I’ve got a gassy stomach.
I’ve got a poor appetite.
I’m off my food.

[opgeblazen]
[onpasselijk, misselijk]
[kan niets binnen houden]

[het zuur, brandend maagzuur]

[kokhalzen]

[geen eetlust]

Bowels / bladder / genital organs

I’ve got diarrhoea (UK) / diarrhea (US).
I’ve got the runs.
I’m incontinent.
I keep wetting myself.

[buikloop]



27    Basiswoordenschat

He’s still bedwetting.
I keep having the occasional accident.
I sometimes leak.
I’ve got a weak bladder.
I’m constipated.
I can’t go to the loo (UK) / toilet / bathroom.
I can’t pass water.
My stool is runny / hard / watery / loose.
My urine is yellowish (reddish / straw-coloured).
I get a burning sensation when urinating.
I’ve noticed blood in my urine / stools.
I’ve got piles.
I feel pain when having sex.
I’ve been having a discharge from my vagina.
I have trouble down below down there / with 
the plumbing / with the waterworks (colloq.).
I’ve missed a period.
I’m late / overdue.
I’m pregnant / expecting / going to have a baby.

[bedplassen]

[bij urineverlies]
[zwakke blaas]

[lopende, harde, waterachtige, 
platte stoelgang]

[aambeien]

[verlies]

[maandstonden]
[te laat met de maandstonden]

Legs

I’ve pulled / twisted / sprained a muscle in my 
leg.
I get cramp in my legs / calf / thigh.
I’ve torn a ligament.
I’ve snapped a tendon in my leg / thigh.
I can’t bend my legs.
My legs are / feel stiff.
My knee hurts.
I’ve got water on the knee.
I get pain in my shins.
I get a pain in the back of my legs.
My foot keeps going to sleep.
I get pins and needles in my legs (feet).
I’ve got cramp in my thigh.
I have varicose veins.

[verrekt]
[benen, kuit, dij]
[gescheurd]

[stijf]

[water in de knie]

[schenen]

[tintelingen]

[spataders]

Feet

I’ve sprained / twisted / turned my ankle.
I went over on my ankle.
My ankle gave.
I have a burning sensation in the soles of my 
feet.
I’ve got blisters.
I’ve got an ingrown toenail.
My ankles are swollen. 

[verzwikt]
[door mijn enkel gezakt]

[blaren]
[ingegroeide teennagel]
[gezwollen]
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Minor injuries

I’ve burnt my hand on the oven rack.
I cut my fi nger.
I’ve twisted / sprained my ankle.
I’ve been stung by a wasp / a spider.
I’ve had a nasty fall.
I tripped and fell.
I fell over a toy.

[verzwikt, verstuikt]

[lelijk gevallen]
[gestruikeld en gevallen]
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