
Oefencasussen 
enkelvoudige casus 
hoofdklacht: blaasontsteking
pagina verder? klik op je spatiebalk of scroll verder.

Vragen over de casussen? Stuur een mail naar Owen@zhonghetang.nl



Hoofdklacht : blaasontsteking
Vrouw 35 jaar oud, sinds 1/2 jaar last van terugkerende blaasontsteking. 
2x antibioticakuur: helpt even maar blaasontsteking komt weer terug. 
Getrouwd, moeilijk huwelijk, veel ruzie, geen kinderen, wel een kinderwens 
Blaasontsteking verergert na seksueel contact, seksueel contact is pijnlijk door 
nauwe vagina.
Weinig plassen, moeilijk en pijnlijk plassen, iets branderig.
Plas is donkergeel en iets troebel
Overige klachten: droge mond en keel

pols: hua mai/shuo mai( slippery/fast)
tong: geel vettig tongbeslag

Vraag: welk patroon is hier aanwezig? Volg onderstaande stappen

Stap 1: lees de gehele casus door
Stap 2:verwijder alle overbodige informatie oftewel vat de casus samen en klik daarna verder



Stap 2:casus samenvatting:

Hoofdklacht : blaasontsteking
Vrouw 35 jaar oud, sinds 1/2 jaar last van terugkerende blaasontsteking.
moeilijk huwelijk, veel ruzie
verergert na seksueel contact, seksueel contact is pijnlijk door nauwe vagina.
Weinig plassen
Moeilijk plassen 
Pijnlijk plassen
Iets branderig
Plas is donkergeel/ iets troebel
Droge mond en keel

pols: hua mai/shuo mai( slippery/fast)
tong: geel vettig tongbeslag

Stap 3:zet achter de symptomen de mogelijke oorzaken en betrokken organen, klik daarna 
verder



Stap 3: zet achter de symptomen de mogelijke oorzaken en mogelijke betrokken organen

Casus samenvatting: hoofdklacht : blaasontsteking
moeilijk huwelijk, veel ruzie: Shen probleem/Qi stagnatie  Hart/Lever
verergert na seksueel contact, seksueel contact is pijnlijk door nauwe vagina. Qi stagnatie 
vagina wordt niet goed gevoed/Lever/Milt
Weinig plassen: te weinig vloeistoffen/vloeistof obstructie/Blaas/Nier/Drie warmer
Moeilijk plassen, pijnlijk plassen: stagnatie/obstructie urinewegen/Blaas/Lever
Iets branderig gevoel:Hitte/Blaas
Plas is donkergeel/ iets troebel:Hitte/Damp/Blaas/Nier
Droge mond en keel:Hitte/Vloeistofobstructie

pols: hua mai/shuo mai( slippery/fast)Damp/Hitte
tong: geel vettig tongbeslag Hitte/Damp

Bij Blaasontsteking wordt vaak antibiotica ingezet. Antibiotica legt een dekentje van kou over de Hitte 
waardoor de Hitteklachten afnemen en men denkt dat de Blaasontsteking weg is. Onder de deken blijft 
echter vaak een klein kooltje branden waardoor er maar iets hoeft te gebeuren waardoor de 
blaasontsteking weer opvlamt. Tevens verergert de antibiotica door zijn koude energetica de 
Dampproblematiek



Stap 4: realiseer je dat er in een casus bewust informatie wordt achtergehouden en 
er informatie in wordt gestopt die als doel heeft je in verwarring te brengen.

Het is in deze casus de vraag wat je moet doen met het feit dat mevrouw veel ruzie heeft. Ruzie/woede/stress heeft met 
de Lever te maken. De Levermeridiaan omcirkelt de genitaliën. Worden er verder in de casus leversymptomen 
gegeven?



Stap 5: je hebt nu de gehele casus uitgeplozen en je kan conclusies gaan trekken:
waar heb je de meeste symptomen van? welk orgaan/organen zijn hier het meest 
aanwezig?

Voordat je verder klikt….waar kom jijzelf op uit?



Stap 6: kloppen de tong en de pols met je conclusie?

pols: hua mai/shuo mai( slippery/fast)
tong: geel vettig tongbeslag

Er worden in deze casus geen polsposities gegeven maar een algemene pols. 



Conclusie: Damp Hitte in de 
Blaas
Behandelprincipe: Damp Hitte uit de Blaas verwijderen, promoot urineren
punten:Lo5+Sp9/Sp6/Ren3/Bl22/Bl28/Kid3

Heb jij een andere uitkomst? Loop nogmaals de casus even door en kijk waar het verschil zit.

Kom je nu wel op een Damp Hitte in de Blaas?

Kom je er niet uit? stuur me dan een mail en dan help ik je.

Overweeg om cursus diagnose 1 en/of 2 te volgen


