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aanleggen اء الثدي  للطفلعطإ 
abces خراج 
achtermelk الجزء األخير من لبن الثدي 
afbouwen (BV) ثديرضاعة من اليقلل من ال 
afkolfapparaat  للثديمضخة 
allergie حساسية 
anticonceptie مانع حمل 
bewaren زنيخ 
bijten عضي 
bijvoeden إضافية أطعمة ي عطي 
bloed دم 
borst ثدي 
borstchirurgie  الثديجراحة 
borstcompres للثديآمادة  
borstcompressie  الثديضغط 
borstimplantaat  الثديزرع 
borstklier الغدة الثديية 
borstontsteking ثدي الالتهاب 
borstvergroting ضخم الثديت 
borstverkleining صغير الثديت 
borstvoeding ثديالرضاعة من ال 
borstvoedingshulpset إضافياية نظام رع 
borstvoedingsstaking  الرضاعةرفض 
braken ءقيت 
flesvoeding إرضاع من زجاجة 
flessenmelk غذاء بديل 
fopspeen لهاية 
geelzucht يرقان 
geïnduceerde lactatie ثإدرار اللبن المستح 
geneesmiddel دواء 
gespleten gehemelte حنك مشقوق 
gespleten lip  أرنبيهشفة 
gevoelige tepels حلمات حساسة 
gewicht وزن 
glucosewater ماء جلوآوز 
gynaecoloog  ءالنسااختصاصي أمراض 
het spenen مافط 
hormoon هرمون 
huid op huidcontact تالمس جلدي 
huilen بكاء 
infectie عدوى 
ingetrokken tepel  كمشةمن حلمة 
keizersnede عملية قيصرية 
kennis معرفة 
kinderarts طبيب أطفال 
koemelkallergie  حليب البقرلحساسية 
kolven لبنعصر الي 
krampen تشنجات 
lactatiekundige  ثديرضاعة من الالخبير 
lekglaasje  ع اللبنجمآبسولة 
lekkende borsten ثدي يسرب 
luie baby طفل رضيع آسالن 



luier ضحفا 
madonnahouding قبضة مادونا 
meerling والدة متعددة 
melkafscheiding إدرار اللبن/اإلرضاع 
melkblaar بثرة حلمة 
melkkanaal  ناقلة للبنقناة 
melkproductie إنتاج اللبن 
melkreservoir  حليبمستودع 
moedermelk الثديحليب  
ontlasting براز 
ontsteking التهاب 
oprispen/’boeren’ طفل رضيع جشأي 
oprisping التجشؤ 
pasgeborene طفل رضيع 
pijn ألم 
pijnlijke tepels لمات مؤلمةح 
prematuur  مبتسر 
prikkelbare baby سريع التهيجطفل رضيع  
raad نصيحة 
reflux جزر 
relactatie  إدرار اللبنإعادة 
rugbyhouding جبيرطريقة اإلمساك في ال 
sabbelen يرضع 
slapende baby طفل رضيع نائم 
slikken علبتي 
spenen فطمي 
spruw سالج 
stuwing امتالء 
techniek أسلوب 
tepel حلمة 
tepelbeschermer حلمةصنةحا   
tepelhoed درع حلمة  
tepelhof يهالة الثد 
tepelkloof شقوقةحلمة م 
tepel-speenverwarring مةإرتباك بشأن الحل 
tepelvormer ل حلمةمشّك  
toeschietreflex منعكس در اللبن 
tong لسان 
vaardigheid مهارة 
verstopt melkkanaal مسدودةبن لل  ناقلةقناة 
verteerbaarheid لهضملقابلية ال 
vlakke tepel حلمة مستوية 
voeden met cup قدحرب منيش  
voeden met lepel ملعقة بغذيي 
voeden met spuit بأنبوبغذيي  
voeden met vinger تغذية اإلصبع 
voeding غذاء 
voedingsbeha  لإلرضاعحمالة صدر 
voedingssupplement إضافة 
voormelk  لبأ 
vroedvrouw قابلة 
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