
Uitwerking casus 05-06-2020
Bart

 eczeem
 (inspannings)astma 

Bart is 28 jaar oud.
Sinds 5/6 jarige-leeftijd bovenstaande klachten. 
Vader ook hooikoorts/astma en soms eczeem klachten
Bart gebruikt soms fluticason (luchtwegverwijderaar)
Werkt op basisschool als docent
Geen kinderen.
Bart beschrijft 2 hooikoorts piek periodes: febr/maart en rond juni.last
van hazelaar en berk
Momenteel zit Bart in een tussenperiode met minder heftige klachten

in tussenperiode:
volle neus zit iets dicht, licht  jeukende ogen, moeheid, ,licht geirriteerde
ogen, iets jeukende ogen ,dorst, koud water liefst, droge mond overdag,
zout eten verergert de droge mond, loopneus met heldere afscheiding,
niezen, gevoel constant verkouden te zijn, regen vermindert de
klachten
Tijdens piekperiodes zijn klachten hetzelfde maar heftiger :volle neus,
jeukende ogen, moeheid, koortsig warm hoofd, rode geïrriteerde ogen,
ogen jeuken, loopneus met heldere afscheiding, niezen, iets hoofdpijn
voorhoofd, zwaar gevoel hoofd, regen vermindert de klachten
Ervaart hele jaar stijfheid nek en schouder welke verergert met stress
Gevoel van adem te kort bij inspanning

Hoofdklacht : hooikoorts
Naast de hoofdklacht noemt Bart de volgende klachten:

Gezien de vermoedelijke nauwe gerelateerdheid van deze
klachten(constitutionele gerelateerdheid) kan je deze klachten direct meenemen
tijdens het uitvragen van de hoofdklacht. Het kan echter  veel zijn om dit uit te
vragen in een 1e consult.Mijn advies is om hooikoorts uit te vragen(hier komt hij
ook voor) , en daarna eczeem en astma uit te vragen.
 

 
 
Hoofdklacht 

 
 
Conclusie hoofdklacht: Wind Hitte leading to hoofdklacht
Er is echter heldere neusafscheiding dus er kan ook een factor Wind Koude
meespelen zodat we spreken van een gemengd patroon. Je ziet echter in de
praktijk dat bij hooikoorts veel heldere afscheidingen zijn die te maken hebben
met een Milt leegte en dat door het versterken van de Milt de klacht een stuk
verbeterd.
 
 
 



Milt symptomen:

Longsymptomen:

Niersymptomen:

Milt/Nier/Long zwakte
totaalconclusie : Wind Hitte leading to hoofdklacht, onderliggend
Milt/Long Nier zwakte
behandelprincipe: Wind Hitte verdrijven, Long/Milt/Nier versterken

Onderliggende patronen:
Onderzoeken in hoeverre de Milt en het Nier en Long betrokken zijn,ook  gezien
constitutionele aard van de klachten
 

      After dinner dip, ontlasting wisselt van diarree achtig tot iets vorm,soms 
in de ochtend naar toilet en 2 uur later wederom, eetlust bovenmatig,       
soms    distensie maar dan bij bepaalde maaltijden.(aanweigheid Maag
Hitte?)

 

spontaan zweten, adem te kort bij lichte inspanning, hoest met dun   
 waterig slijm.Bij hooikoorts periodes ook geel/groen snot.(vergeet de
symptomen genoemd bij hooikoorts niet zoals dichte neus etc)

 

last onderrug, iets zwakke knie, veel plassen maar drinkt 3 liter         
 water,kleur varieert van helder tot donker

 
Conclusie  onderliggend patroon:

 
behandeling piekfase Wind Hitte verdrijven:
Dida4, Dida 11,Dida19, Dida 20,Sj 5, Lo 7, Lo 11,Bl12,Bl 13, Du 16, GB 20, Ni
27, Ren17, Ma 25,Yin Tang
evt Nier en Milt versterken met Ni 3, Mi 3, 
 
behandeling tussen de hooikoorts periodes: Wind Hitte en Long/Milt/Nier
versterken:
idem punten bovenstaand+ Ni3, Mi3, Lo9, Bl 13,Bl 20, Bl23
 
behandeling na hooikoorts periode met name gericht op Nier, Milt en Long
versterken:
punten zie boven aangevuld met:
Ni 3,Ni 4 Mi3, Bl13, Bl20,Bl23, 
 
 
 
 
 

 



Tui Na:
Buiklig:
Ca Fa bovenrug
Fen Fa bovenrug
Gun Fa bovenrug
Che fa bovenrug(afhankelijk van fase)
Da fa bovenrug
Cuo Fa onderrug ter versterking Nier
He Fa ter versterking Nier
 
Na Fa Galbl 21
Ya Rou Bl 13 14, 20 en 23
 
zit:
Open the cage and release the bird
 
Ruglig:
Yun Fa buik, overweeg Cuo Fa bij diarree ter ondersteuning MW
Na fa 3 Yinne arm meridianen
Na fa 3 Yinne beenmeridianen
Ya Fa Dida 4 en 11, Lo1, Mi3, Kid 3
Shu Liver
Fen Fa
 
 
overweeg walking cup bovenrug
 
 
 
 
 
 


