
Uitwerking Diagnose Arena 19-08-2020
 cliënt: Elly

Elly is 65 jaar oud. Sinds 3 jaar met pensioen. 
Geen medicatie/alcohol/roken
Sinds 2 jaar bovenstaande klachten. 
Zo nu en dan Shiatsu therapie

bij periodes stijve onderrug. Gaat soms naar manueel
therapeut.
stijve rug bij voor en achteruit buigen romp
pijn in heup bij sommige zijwaartse bewegingen, pijn is
stekend
pijnlijke plek heup zit vrij diep
ontstaan klacht: twee jaar geleden gaan sporten,
waarschijnlijk te hard van stapel gelopen.
massage onderrug is prettig, stijfheid wordt minder
beweging zorgt ervoor dat de rug wat minder stijf aanvoelt

Hoofdklacht : pijn linkerzijde heup/ stijve onderrug
linkerzijde . gebied 2e Blaaslijn Blaas 52/53, Galblaas 25
 Het kan het goed zijn dat deze twee klachten samenhangen gezien
de locatie. Omdat dit een online diagnose is, kunnen we niet de
exacte locatie palperen of bekijken of de rug bijvoorbeeld koud is en
we kunnen de betrokken meridianen niet palperen.

Hoofdklacht 

Conclusie hoofdklacht: stagnatie/stase in de Blaasmeridaan
leading to hoofdklacht 

Tongdiagnose: 
Opvallend is de grote Maag crack. Deze crack indiceert een
Maag Yin leegte. Uit de praktijk blijkt dat cliënten met zo'n crack
vaak weinig tot geen digestive problematieken  hebben.
Zijkanten tong gezwollen, weinig beslag, op de 1e foto is een
kleine tandafdruk aanwezig



Nier symptomen:

Lever symptomen:

Miltsymptomen:

Nier Yin leegte en Lever Bloed en Yin leegte, Milt Qi leegte
totaalconclusie : stagnatie/stase in de Blaasmeridiaan leading
to hoofdklacht met onderliggend een Nier Yin leegte en Lever
Bloed/Yin leegte en een Lever Qi stagnatie en Milt Qi leegte 

Onderliggende patronen:
Onderzoeken in hoeverre  Nier en Lever en Milt betrokken zijn.
De onderrug is de zetel van de Nieren, vaak zie je echter ook dat de
Lever meespeelt bij onderrugklachten

Pijn in knieën, last van enkels, iets warmte in de nacht, plast
10 x op een    dag, overgang is al voorbij (Nier Yin leegte).

Wazig zicht in ochtend, krampen 1x in de maand, droge
schenen         (LeverBloed/Yin leegte)
Stress/druk elke dag, irritatie, zuchten, tegen dingen op zien,
bij          weekendje weg geen ontlasting gedurende 2 dagen
ivm spanning
(Lever Qi stagnatie)

After dinner dip, opgeblazen gevoel na het eten, (Milt Qi
leegte)

Conclusie  onderliggend patroon:

Behandelprincipe: stagnatie en stase oplossen in de
Blaasmeridiaan. Nier Yin en Lever Bloed/Yin voeden, Milt voeden,
Lever Qi stagnatie oplossen.

punten: 
lokale ashi punten (Blaas 52 en 53), Blaas 58, Blaas 60,
Blaas 40, Galblaas 30, Nier 3,10, Milt 3, Ren 12, Lever 3, 8, 13

Cupping onderrug is ook goed mogelijk



Tui Na:
Buiklig:
Ca fa Blaasmeridiaan
Gun Fa onderrug
Da fa onderrug
Nie ji Fa
Cuo Fa onderrug ter versterking Nier
He Fa ter versterking Nier
Ya Rou Bl 23, 52 en Blaas 26

Zijlig: 
heup/schouder ban

Buiklig:
Huang fa onderrug
Na fa 3 Yinne beenmeridianen
Ya Rou Nier 3
fen ~Fa onderrug

Ruglig:
Liver Shu
Ya Rou Lever 3
Fen Yin Yang and Open heaven door

Cupping onderrug


