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In het onderstaand schema vindt u de letterlijke tekst uit deel 9 ‘De apotheek’ bij de cursus Portugees. 

In de linkerkolom staat de Portugese tekst, in de rechterkolom de Nederlandse vertaling.  

Portugees Nederlands 

- Boa tarde! - Goedemiddag! 

- Olá, boa tarde. Como está? - Hallo goedemiddag, hoe gaat het? 

- Olhe, não estou assim muito bem. - Luister, ik voel mij niet zo goed. 

- Então? - Ja? 

- Não sei. Estou assim com um mau estar 

desde que me levantei. 

- Ik weet het niet. Ik voel mij niet lekker 

sinds ik opgestaan ben. 

- Mas é alguma dor de estômago? - Heeft u maagpijn? 

- Não, não é bem dor de estômago, é dor 

de cabeça e dor de barriga. 

- Nee, nee, het is niet echt maagpijn, het 

is hoofdpijn en buikpijn. 

- Então, mas é uma dor que já tem há 

algum tempo? 

- Oké, maar is het een pijn dat u al een 

tijdje heeft? 

- Não, não costumo ter.. não. - Nee, nee, gewoonlijk heb ik nergens last 

van. 

- Mas já consultou o seu médico? - Maar bent u naar uw huisarts geweest? 

- Não, não. - Nee, nee. 

- Se calhar deveria consultar o seu 

médico, porque pode ter algum tipo de 

situação...para além dessa... portante se 

calhar seria melhor... Pois se calhar 

seria melhor consultar um médico. 

- Het zou handig zijn als u uw huisarts 

zou raadplegen, want het is mogelijk dat 

er iets is...behalve wat u nu voelt... dus 

misschien zou het beter zijn om een arts 

te raadplegen. 

- Pois mas sabe, depois fico lá muito 

tempo na sala de espera..não. 

- Het is dat ik dan daar zo lang in de 

wachtkamer moet wachten... nee. 

- Pronto, é assim. - Oké, dus. 

- O senhor não me pode aconselhar 

qualquer coisa? 

- Kunt u mij niet iets aanbevelen? 

- Sim, posso. - Ja, dat kan ik. 

- Para a dor de cabeça temos então: uns 

comprimidos. 

- Voor het hoofdpijn hebben wij dan: 

deze pillen. 

- Sim. - Ja. 

- Um xarope… e umas pastilhas. - Een siroop en deze pillen. 

- E qual é a diferença? - En wat is het verschil? 

- Acaba por ser se calhar por uma questão 

de comodidade...e pode transportar um 

na carteira...e pode utilizar 

facilmente...os comprimidos podem ser 

uma boa opção. 

- Het is misschien een kwestie van wat je 

makkelijk vindt, wat je makkelijk in je 

tas kan doen.. deze pillen kunnen een 

goede optie zijn.  

- Sim? Sim...acha que isto vai dar 

resultado? 

- Ja? Ja… gaat het helpen? 

- Sim, certamente. - Ja, natuurlijk. 

- Sim? - Ja? 

- De certeza absoluta. - Met absolute zekerheid. 

- Olhe, e quanto custam? - Oke, en wat kosten ze? 

- São então sete euros e trinta e quatro 

cêntimos, por favor. 

- Het is 7 euro en 34 cent alstublieft. 

- Sete euros e trinta e quatro. - 7 euro en 34. 
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- Cinco. - 5. 

- O recibo em que nome? - De factuur, op welke naam? 

- Ah...não preciso de recibo...não vou 

precisar. 

- Ah, ik heb geen factuur nodig, ik ga het 

ook niet nodig hebben. 

- E então, vou levar. Acha que vai dar 

resultado? 

- Intussen ga ik het innemen. Ik denk dat 

het gaat helpen? 

- Sim, certamente. - Ja, natuurlijk. 

- Sim...bem. - Ja..goed. 

- Muito obrigado e boa tarde para a 

senhora. 

- Heel erg bedankt en goedemiddag. 

- Boa tarde. - Goedemiddag. 

- Adeus! - Dag! 

 


