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Hoofdklacht : Blaasontsteking
Een vrouwelijke patiënt van 32 jaar moet al 6 jaar lang veel plassen. Haar frequente plassen 
begon plotseling 6 jaar geleden toen ze in Flevoland werkte als appelplukster. Maand 
september. Werk startte vroeg in de ochtend toen het koud was en eindigde laat in de 
middag met een temperatuur boven de 18 graden. Ze wist niet goed wat voor een kleren ze 
aan moest door de temperstuurverschillen. Ze koos ervoor zomerkleding aan te doen, 
waardoor haar middenrif iets ontbloot was, waardoor ze zich 's ochtends erg koud voelde, 
maar de rest van de werkdag de warmte het hoofd kon bieden. Ze kreeg al vrij snel last van 
het vele plassen Ze moest 20-30 keer per dag plassen. Dit werd voor haar een slopende, 
gênante kwestie. Ze legde uit dat ze bang was dat ze moest plassen als ze het huis uit ging. In 
sociale situaties voelde ze zich gestrest als de drang om te plassen optrad.ze merkte dat ze 
sociale situaties ging ontwijken. Er was geen hitte of pijn bij het plassen. De toestand was 
beter bij het innemen van medicatie, de patiënt wist niet wat het erger maakte, behalve dat 
ze meer last had in de winter. Ten tijde van het consult gebruikte de patiënt geen medicatie 
voor veelvuldig urineren, alleen de anticonceptiepil. Obstipatie was ook recentelijk 
gedurende enkele maanden opgetreden, met een stoelgang die momenteel ongeveer om 
de dag plaatsvindt. 

Lees verder op de volgende pagina



Er was ook buikpijn en een opgeblazen gevoel, met een steeds optredend hongergevoel. 
Dit suggereerde prikkelbaar darm syndroom. De pijn was beter na het eten en ze wist niet wat 
het erger maakte. De patiënt had een goede eetlust, at regelmatig maaltijden en genoot van 
zuivel, vooral kaas. Slaap was goed, het energieniveau was laag en de stressniveaus hoog. 
Ze had het vaak koud, vooral handen en voeten, had een hekel aan koud weer en gaf de 
voorkeur aan de warmte. De patiënt was lang en slank, en deed 4-5 keer per week 
regelmatig fysieke oefeningen, rookte niet en dronk in een week ongeveer 5-6 glazen 
alcohol. Ze dronk 5-6 glazen water per dag en kreeg soms dorst. Haar, nagels en zweten 
waren allemaal normaal. Haar huid kan droog of vettig zijn met af en toe vlekken rond de 
mond. Het testen van de temperatuur door aanraking van de huid gaf een koude Onderste 
Warmer. 

Tong: bleek / roze, gezwollen, nat, crack in het midden, tandafdrukken aan de zijkanten. 
Pols:diep en zwak

Opdracht : verwijder de overbodige informatie en zet de symptomen bij elkaar en geef aan 
welke patronen er spelen.

Op de volgende pagina staat de oplossing van de casus



Damp Koude in de onderste warmer(O.W):- koude O.W, Nier- en Blaasfunctie aangetast
gezwollen en natte tong. 

Nier-Yang leegte: vrouw heeft het koud, frequent en overvloedig plassen, zwakke Nier-Yang-
pols, koude O.W, afkeer van koude, weinig energie, gezwollen natte tong

Milt Qi-deficiëntie - Koude handen en voeten, gezwollen tong, tandafdrukken buikpijn en 
opgeblazen gevoel, obstipatie, vermoeidheid.

Lever Qi stagnatie: stress, dient verder uitgevraagd te worden

Noteer het behandelprincipe



Noteer de punten

Behandelprincipe:
Milt versterken en Damp oplossen
Kou verwijderen
Nier Yang versterken
Blaas versterken
Lever kalmeren
Ontlasting op gang brengen, waarschijnlijk gaat de ontlasting weer beter als de Kou wordt 
verwijderd, we weten helaas niet hoe de ontlasting gevormd is.



Milt 6
Maag 36
Ren Mai 3/4/12
Nier 3/7
Lever 3
moxa is aan te bevelen



Luister ook naar mijn podcast (casussen)
op Spotify

www.tcmlover.com


