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Taaltip: long covid + patiënt
Wie na een corona-infectie nog lange tijd covidklachten heeft, is in één woord een longcovidpatiënt.
Met een of meer streepjes mag ook: long-covidpatiënt bijvoorbeeld.

De Engelse aanduiding long covid betekent letterlijk ‘lange/langdurige covid’. De spatie verdwijnt in
combinatie met een derde woord: longcovidpatiënt, longcovidonderzoek, enz.

Bekijk de uitleg van deze spellingregel en vele voorbeelden op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Een nieuw schooljaar en dus ook nieuwe voorleeswedstrijden. (Stichting Lezen)

>> Hans Keuper, voorvechter van het Achterhoekse dialect, is de winnaar van de Willem Sluiter
Prijs 2021. (In de buurt)

>> Heel wat oordnamen in het zuiden van de Lage Landen hebben te maken met bomen.
(Neerlandistiek)

>> 40.000 bezoekers bij de Heritage Days in Brussel: volgend jaar meer rondleidingen in het
Engels. (VRT NWS)

Taalopinies
>> Over volwassen mannen die vinden dat er een woord op hun T-shirt moet staan. (de
Volkskrant)

>> De grootste uitdaging voor kunstmatige intelligentie ligt bij de mens. (Computable)

>> ‘Laaggeletterdheid komt door slecht basisonderwijs.’ (Het Parool)

>> Wat kan het succes van de West-Vlaamse dialectband Het Zesde Metaal ons leren over de
vitaliteit en het voortbestaan van dialecten? (Brabants Erfgoed)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/engelse-woordgroep-in-nederlandse-samenstellingen
https://www.lezen.nl/nieuws/nieuw-schooljaar-nieuwe-voorleeswedstrijden-van-start/
https://indebuurt.nl/doetinchem/doetinchemmers/hans-keuper-wint-bijzondere-prijs-boegbeeld-voor-achterhoekse-taal-en-cultuur~132146/
https://neerlandistiek.nl/2021/09/een-oud-achtervoegsel-voor-geboomten/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/19/meer-dan-40-000-bezoekers-voor-heritage-days-in-brussel/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/volwassen-mannen-als-rutte-en-hoekstra-vinden-dat-er-een-woord-op-hun-t-shirt-moet-staan-want-dat-is-gaaf~b4c882ce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.computable.be/artikel/opinie/digital-innovation/7246784/5594140/we-kunnen-schuld-van-bias-niet-aan-ai-geven.html
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-laaggeletterdheid-komt-door-slecht-onderwijs~b26ae756/
https://www.brabantserfgoed.nl/page/13548/hoe-kunnen-we-het-dialect-behouden
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Nominaties
Taalboekenprijs 2021
Vijf boeken zijn genomineerd voor de
Taalboekenprijs 2021, die dit najaar wordt
toegekend. In de podcastserie met
dezelfde titel kunt u vanaf deze week
interviews met de auteurs beluisteren. Het
eerste interview, met etymologe en
historisch taalkundige Nicoline van der Sijs,
staat nu online.

De Taalboekenprijs wordt uitgereikt op de
eerste dag van de Week van het
Nederlands, zaterdag 2 oktober.

Podcast Taalboekenprijs 2021

 De Week van het
Nederlands
Van 2 t/m 9 oktober vindt de Week van
het Nederlands weer plaats. Gedurende
deze week kunt u deelnemen aan tal van
lezingen, debatten, workshops en
voorstellingen rond taal.
 
Ook Onze Taal is in deze week actief. Op
de openingsdag wordt de Taalboekenprijs
uitgereikt, en later in de week geven we in
een online evenement antwoord op al uw
brandende taalvragen!

Naar de activiteiten

Naar de aflevering

Taalgebruik in de Troonrede
Vanmiddag is het in Nederland weer tijd voor de Troonrede. Om extra goed voorbereid te zijn, kunt
u luisteren naar de vijfde aflevering van onze podcast Over taal gesproken, waarin hoogleraar Jaap
de Jong alles vertelt over het taalgebruik in de Troonrede en de Algemene Beschouwingen.
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https://www.onzetaal.nl/podcast
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Advertentie

Taalkalender 2022

Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Dé kalender voor taalliefhebbers!
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

#taalkronkel

 “Doodsbedreiger Pieter Omtzigt alsnog

de cel in”

(NRC)

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

En verder
>> Nicoline van der Sijs wordt gasthoogleraar aan de universiteit van Luik. (Université de Liège)

>> Negen categorieën en vijfenveertig nominaties voor de Dutch Podcast Awards. (BNR)

>> Een scholenvereniging belooft ouders dat hun kinderen geen Schots accent krijgen als ze in
Schotland komen studeren (en ook dat het er niet altijd regent). (The National)

>> Frans quizje over beledigingen door piraten. (Le Figaro)

>> ‘Huis’ als voorzetsel. (Taaljournalist)

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2022
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https://onzetaal.nl/taaladvies/
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https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.chaire-willem-alexander.uliege.be/cms/c_14625072/fr/nouvelle-professeure-invitee-n-van-der-sijs
https://www.bnr.nl/nieuws/media/10454140/50-000-nominaties-voor-dutch-podcast-awards
https://www.thenational.scot/news/19587235.fury-bodys-scottish-accent-claim-parents-private-school-children/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/dix-insultes-qui-nous-viennent-des-pirates-et-que-nous-devrions-utiliser-20210919
https://taaljournalist.blog/2021/09/20/24-hus-ellen-en-koen/
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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