UNIT 2
Dagelijkse taken

HOOFDSTUK

1

Een bad nemen

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De
verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is vervat.
Projectnummer: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP
Agreement: 2013-4182/001 – 001

HOOFDSTUK 1: EEN BAD NEMEN
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Dialoog

An helpt mevrouw De Wachter bij het nemen van
een bad.

Klik hier om de video te bekijken.
Zorgkundige
An:

Goedemorgen mevrouw De Wachter! Hebt u goed geslapen?

Mevrouw De
Wachter:

Kon beter …

Zorgkundige
An:

Oei, hoe komt het? Bent u laat gaan slapen?

Mevrouw De
Wachter:

Er was veel lawaai op de gang.

Zorgkundige
An:

Draagt u geen oordoppen?

Mevrouw De
Wachter:

Nee.

Zorgkundige
An:

Dat zou u toch eens moeten proberen. Ik zal straks kijken of ik er ergens kan vinden
voor u.

Mevrouw De
Wachter:

Nee, ik zat op u te wachten.

Zorgkundige
An:

Prima, ik zal helpen met u op te frissen aan de lavabo.

Mevrouw De
Wachter:

Vandaag is het donderdag en woensdag is normaal de dag dat ik in bad ga. Zou het
mogelijk zijn vandaag nog in bad te gaan, alstublieft?

Zorgkundige
An:

Ik zal eens polsen bij de collega’s, maar wellicht moeten er ook nog andere bewoners
gewassen worden vandaag. Ik zal eens luisteren of de badkamer vrij is.
Even later …
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Bent u al gewassen vandaag?
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Zorgkundige
An:

Het is in orde. U mag een bad nemen vandaag. Kom maar mee naar de badkamer.

Mevrouw De
Wachter:

Eerst moet ik mijn bril afzetten.

Zorgkundige
An:

Juist. Leg uw bril maar op de nachttafel.
Waar zijn uw pantoffels?

Mevrouw De
Wachter:

Daar, aan het voeteinde van mijn bed.

Zorgkundige
An:

Prima. Kan u even rechtop zitten? Dan kan ik helpen om uw pantoffels aan te doen.

Mevrouw De
Wachter:

Neem je propere kleren mee voor als ik uit bad kom?

Zorgkundige
An:

Ja. Welke kleren wilt u graag aandoen vandaag?

Mevrouw De
Wachter:

Die van gisteren, die zijn nog niet vuil. Ze hangen over de stoel.

Zorgkundige
An:

Oké. En waar ligt uw propere bh en propere onderbroek?

Mevrouw De
Wachter:

Onderaan in de kleerkast.

Zorgkundige
An:

Prima. Ik zal uw kleren meenemen naar de badkamer. Zeep, shampoo en een
washandje liggen al klaar. Pak mijn arm maar vast, dan zullen we samen tot daar
stappen.

Zorgkundige
An:

Ik zal u helpen uitkleden. Ik zal eerst uw pantoffels uitdoen.

Mevrouw De
Wachter:

Is het water niet te warm?

Zorgkundige
An:

De temperatuur van het water is aangenaam. Voel maar met uw hand.

Mevrouw De
Wachter:

Het is net goed. Wil je er alsjeblieft nog een beetje water bijdoen?

Zorgkundige
An:

Ik zal er nog een beetje bijdoen, maar niet te veel, of het bad loopt over.
Even later …
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Zorgkundige
An:

Zo, helemaal terug aangekleed!

Mevrouw De
Wachter:

Ja, maar mijn haar is nog nat.

Zorgkundige
An:

Ik zal het drogen met de handdoek.

Mevrouw De
Wachter:

Vriendelijk bedankt, want ik heb niet graag nat haar.

Zorgkundige
An:

Dat zou ik ook niet prettig vinden.
Ziezo. Nu nog uw kousen en pantoffels aan en we zijn helemaal klaar.

Mevrouw De
Wachter:

Ja, maar Ik doe liever mijn schoenen aan.

Zorgkundige
An:

Ook goed. Goed vasthouden aan de steun.

Ziezo, nu nog uw schoenen.
Bedankt, nu kan ik weer onder de mensen komen.

Zorgkundige
An:

Prima. We zullen uw tanden poetsen op de kamer.
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Mevrouw De
Wachter:
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Oefeningen

Oefening 1
1

Luister naar de dialoog en omcirkel het juiste antwoord.

Waarom heeft mevrouw De Wachter slecht geslapen?
a
b
c

2

Welke oplossing stelt An voor?
a
b
c

3

dinsdag.
woensdag.
donderdag.

Waarmee helpt An mevrouw De Wachter?
a
b
c

5

An stelt voor dat mevrouw De Wachter oordoppen draagt.
An stelt voor dat mevrouw De Wachter eens gaat kijken op de gang.
An stelt voor dat mevrouw De Wachter een slaapmiddel neemt.

Mevrouw De Wachter neemt gewoonlijk een bad op …
a
b
c

4

Ze voelde zich niet lekker.
Het licht in de gang brandde de hele nacht.
Er was veel lawaai op de gang.

met het wassen van mevrouw De Wachters rug
met het wassen van mevrouw De Wachters haar
met het drogen van mevrouw De Wachters haar

Na het bad doet mevrouw De Wachter haar …
a
b
c

Oefening 2

pantoffels aan.
kousen en pantoffels aan.
kousen en schoenen aan.

Juist of fout? Zet een kruisje in de juiste kolom.
Juist

1

Mevrouw De Wachter wil dezelfde kleren aandoen als woensdag.

2

De propere onderbroeken van mevrouw De Wachter liggen onderaan in
de kleerkast.

3

An helpt Mevrouw De Wachter om haar pantoffels uit te doen.

4

Het water is te warm.

5

Mevrouw De Wachter draagt oordoppen.

Fout
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Oefening 3

Antoniemen.

Wat is het antoniem van … ? Maak juiste combinaties.
nat

vuil

aankleden

loslaten

warm

droog

proper

koud

vasthouden

uitkleden

Oefening 4.1

Het gebruik van subject en reflexief pronomen.

SUBJECT PRONOMEN
ik
jij
u

hij/zij/ze/het
wij/we
jullie

REFLEXIEF PRONOMEN
zij/ze

Waar werkt An?  Zij werkt in woonzorgcentrum
De Waterlelie.

mij/me
je
u/zich

zich
ons
je/u/zich

zich

Mevrouw De Wachter wast zich altijd zelf.

1

Wat doet mevrouw De Wachter?

................. wast zich.

2

Wat doet zorgkundige An?

................. helpt mevrouw De Wachter.

3

Waar liggen de kleren van mevrouw?

................. liggen in de kleerkast.

4

Wat doet Jan?

................. poetst zijn tanden.

5

Wat doet Simon?

................. kleedt zich aan.

6

Wat doe je?

................. lees de krant.

7

Wat staat er in mijn agenda morgen?

................. moet naar de tandarts.

8

Wie wil er nog wat koffie?

................. willen graag nog een beetje.

9

Wie kan ons helpen?

................. moeten elkaar helpen.

10 Wanneer mogen de bewoners in bad?

................. mogen een keer in de week in bad.
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Vul de gaten met de juiste subject pronomen in.
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Vul de gaten met de juiste reflexief pronomen in.
1

Ik was ............... liever zelf.

2

Jij frist ................ op aan de lavabo.

3

U kleedt .................... uit voor u in bad gaat.

4

Maaike kleedt ................. aan nadat zij een bad heeft genomen.

5

Mijn man scheert ................ elke dag.

6

Wij drogen ................. af met een handdoek.

7

Jullie houden ............... vast aan de steun.

8

De topsporters douchen ................. altijd met koud water.

9

Ze wast .................. elke morgen.

10 U voelde ................... niet goed gisteren.

Oefening 4.2

Het gebruik van preposities.

PREPOSITIES

VOORBEELD

Preposities staan voor een substantief of horen bij
een verbum en geven een ‘waar’ of ‘wanneer’ aan.
Enkele voorbeelden zijn:

Mevrouw De Wachter bewaart haar propere kleren
onderaan in haar kleerkast.

voor
op
onder
binnen
tot

achter
door
om
buiten
naar

naast
over
tegen
langs
via

in
boven
aan
bij
per

Kim poetst haar tanden met een elektrische
tandenborstel.
An dekt de tafel op zodat straks iedereen kan eten.

1

Ik ga elke woensdag ............... bad.

2

Ze wassen zich .................. een washandje.

3

Hij droogt zich af .................... een handdoek.

4

De zorgkundigen helpen de bewoners met zich .............. te frissen aan de lavabo.

5

Mevrouw De Wachter doet haar kleren .................. voor ze in bad gaat.

6

Ze legt haar bril ................. het nachttafeltje.
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Vul de gaten met de juiste prepositie in.
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7

De kousen liggen ............... het laadje.

8

Zorgkundige An helpt mevrouw De Wachter terug .................. te kleden.

9

De pantoffels liggen .......................... het bed.

10 Ze brengt mevrouw De Wachter terug ....................... haar kamer.

Oefening 5

De individuele zorgfiche: persoonlijke gegevens

Art. 8 Individuele fiche
Bij de opname van een bejaarde persoon in een voorziening wordt een individuele fiche opgemaakt, met
een recente foto; zij kan op elk ogenblik door de bejaarde persoon of, in voorkomend geval, door zijn
vertegenwoordiger worden geraadpleegd.

Je krijgt de antwoorden, benoem de titels/vragen.
Bijvoorbeeld:

Voornaam:

Claire

............................................. :

De Wachter

b

............................................. :

Zorgcentrum De Waterlelie

c

............................................. :

87

d

............................................. :

vrouw

e

............................................. :

1927
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Oefening 6

Rollenspel. Vergadering met collega’s.

Situatie: Je bent een zorgkundige. Vertel aan je nieuwe collega wat die moet doen bij mevrouw De
Wachter. Geef ook wat informatie over haar. Gebruik zo veel mogelijk steekwoorden uit de volgende
kader. Je collega mag ook vragen stellen over mevrouw De Wachter.
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handdoeken – warm water – aankleden – propere onderbroeken – kast – pantoffels – dragen –
vasthouden – tanden poetsen – oordoppen
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3

Eindtest

Vul de gaten in. Gebruik alleen woorden uit de lijst en pas de juiste spellings- en grammaticaregels toe.
1

Mevrouw De Wachter heeft slecht geslapen, omdat er ......................... was op de gang. An
raadt haar aan ................................. te dragen.

2

Vervolgens vraagt An aan mevrouw De Wachter of ze ................... al gewassen heeft. Mevrouw
De Wachter wil vandaag een ...................... nemen, hoewel donderdag normaal de dag is
.......................... ze een douche neemt.

3

Mevrouw De Wachter .................... dezelfde kleren .................. als gisteren, omdat ze nog niet
vuil zijn. Mevrouw De Wachter kan zichzelf ............................ .

4

De ....................................... van het water is aangenaam. Mevrouw De Wachter wast haar
lichaam met een ................................ en ..................... .
Na het bad ............................ mevrouw De Wachter ............................ met een handdoek en
doet ze haar ................................. aan om terug naar de kamer te stappen.
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Woordenschat

4.1

Substantieven

artikel

woord

betekenis/synoniem

vertaling

meervoudsvorm van
het S
de badkamers

de

badkamer

de

lavabo

de kamer waar je een bad (of
douche) kunt nemen
wastafel, wasbak

de

wastafel

wasbak met stromend water

de wastafels

het

bad

de baden

de

temperatuur

het

washandje

de

handdoek

de

zeep

de

shampoo

het

oordopje

de

bril

de

nachttafel

grote bak met water waarin je je
kunt wassen
de warmtegraad van een stof of
persoon
stoffen zakje dat je rond je hand
doet om je mee te wassen
een doek waarmee je je kunt
droogmaken
product om je lichaam schoon te
maken
product om je haar schoon te
maken
dopje dat je in je oor steekt onder
water of in geval van geluidsoverlast
om je ogen te beschermen of je
zicht te verbeteren
tafeltje dat naast het bed staat

de lavabo's

de temperaturen
de washandjes
de handdoeken
de zepen
de shampoos
de oordopjes
de brillen
de nachttafels

extra informatie
Mevrouw De Wachter wast zich in de
badkamer.
Mevrouw De Wachter frist zich op aan de
lavabo.
Mevrouw De Wachter frist zich op aan de
wastafel.
Mevrouw De Wachter neemt vandaag
een bad.
Vanaf welke temperatuur heeft een
persoon koorts?
Mevrouw De Wachter wast zich met een
washandje en zeep.
Neem je handdoek mee als we gaan
zwemmen.
Mevrouw De Wachter wast zich altijd
met zeep.
Zorg dat er geen shampoo in je oren
komt.
Als de buren te veel lawaai maken, kun je
oordopjes gebruiken.
Als kind wilde ik altijd een opvallende bril
dragen.
Mevrouw De Wachter legt haar bril op
haar nachttafel voor het slapengaan.
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het

nachtkastje

kastje dat naast het bed staat

de nachtkastjes

Mijn boek ligt op mijn nachtkastje.

de

kleerkast

de kleerkasten

Er hangen veel kleren in jouw kleerkast.

het

ondergoed

-

de

onderbroek

de

bh

kast om je kleren in te hangen of
leggen
kleding die je onder je bovenkleding
draagt
kledingstuk dat je onder een
bovenbroek draagt
beha, bustehouder

de

kous

kleding die je aan je voeten draagt

de kousen

de

pantoffel

schoenen voor binnenshuis

de pantoffels

Mevrouw De Wachter bewaart haar
ondergoed onderaan in haar kast.
De jongen draagt altijd onderbroeken
met gekke afbeeldingen.
Mevrouw De Wachter draagt een bh
onder haar bloes.
In de winter draag ik altijd warme
kousen.
Mevrouw De Wachter draagt liever
gewone schoenen dan pantoffels.

4.2

Adjectieven
betekenis/synoniem

de bh's

vertaling

verbogen vorm van het A

proper

schoon

propere

vuil

vies

vuile

4.3

extra informatie
Mevrouw De Wachters propere kleren
hangen over de stoel.
Het meisje wast haar vuile handen met
een washandje en zeep.

Verba
woord

(zich)
wassen

betekenis/synoniem
(zich) schoonmaken met
water (en zeep en/of
shampoo)

vertaling

stam
was

imperfectum
waste (zich)

perfectum
heeft (zich) gewassen

extra informatie
De zorgkundige wast de bewoner.
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woord

de onderbroeken
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(zich) een beetje wassen

fris (me) op

friste (zich) op

heeft (zich) opgefrist

over de rand stromen

loop over

liep over

is overgelopen

afdrogen

iets droog maken

droog af

droogde af

heeft afgedroogd

tanden
poetsen
uitdoen

tanden schoonmaken met
een borstel
van je lichaam aftrekken

poets

poetste

heeft gepoetst

doe uit

deed uit

heeft uitgedaan

(zich)
uitkleden
aandoen

kleren uitdoen

kleed (me) uit

kleedde (zich) uit

heeft (zich) uitgekleed

aan je lichaam doen

doe aan

deed aan

heeft aangedaan

(zich)
aankleden

kleren aandoen

kleed (me) aan

kleedde (zich)
aan

heeft (zich) aangekleed

Na een vermoeiende reis frissen we ons
op aan de wastafel.
Het water van het bad liep over.
Mevrouw De Wachter droogt zich af met
een handdoek.
Poets jij je tanden twee keer per dag?
Mevrouw De Wachter deed haar kleren
uit vooraleer ze in bad ging.
Mevrouw De Wachter kleedde zich zelf
uit.
Zal ik een trui of een jas aandoen?
Mevrouw De Wachter kleedde zich snel
terug aan.
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(zich)
opfrissen
overlopen
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