
        NOODHULP BELLEN               LLAMANDO POR TELÉFONO 
 

De volgende zinnetjes kunnen ook worden gebruikt als U een ambulance belt. 
In noodgevallen, BEL 112, en vraag zonodig om iemand die Engels of Duits 

spreekt.  Nederlands komt helaas nauwelijks voor. 
Het Spaanse spellingsalfabet is heel anders dan het Nederlandse. Zie blz. 6. 

 

Mijn naam is … . Mijn adres is … . Mi nombre es … . Mi dirección es … . 
Mijn telefoon- / gsm-nummer is … . Mi número de teléfono / del móvil es … . 
Ik ben ziek / voel me heel slecht. Estoy enfermo(a) / Me siento muy mal. 
Mijn man / vrouw / kind / vriend. Mi marido / esposa / hijo(a) / amigo(a) 
 is ziek   está enfermo(a). 
Ik ben / Hij is plotseling ziek geworden. He / Ha caído enfermo(a) de repente. 
Ik heb / Hij heeft een ongeluk gehad. He / Ha sufrido un accidente. 
Kunt U alstublieft … ? ¿Puede Usted venir … ? 
 onmiddellijk komen /  inmediatamente / 
 zo spoedig mogelijk komen  lo mas pronto posible 
Ik heb hier niemand om me te helpen. No tengo a nadie aquí para ayudarme. 
Ik heb geen auto en er is geen taxi. No tengo coche y no hay taxi. 
Ik kan zelf / hem onmogelijk … . No puedo ir / llevarlo … . 
 naar het consult komen / brengen /  a la consulta / 
 naar het gezondheids-  al centro de salud 
  centrum komen / brengen    
Ik ben / Hij is ... . Estoy / Está ... . 
  té ziek om me / zich  demasiado enfermo(a) para 
                        te bewegen /                 moverme / moverse / 
 buiten bewustzijn /  inconciente / desmayado(a) / 
 ernstig aan het bloeden  sangrando profusamente 
Ik heb / Hij heeft een botbreuk. Tengo / Tiene roto un hueso. 
Iemand zal U opwachten ... Alguien se encontrará con Usted ... 
 om … (tijd) / over ... minuten /  a las … (hora) / dentro de ... min. / 
 bij  / op ... (plaats)   en ... (lugar)  
  om U de weg te wijzen. *)   para guiarlo a la casa. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

*) Als U buiten de bebouwde kom woont, is het het beste om een dichtbijzijnde, goed 
bekende bar of restaurant op te geven. In een noodgeval kan dit kostbare tijd schelen. Laat 
iemand anders de dokter tegemoet gaan en laat een persoon die erg ziek is niet alleen.  


