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Valerie

 buikpijn
 stemmingswisselingen. 

Valerie is 24 jaar oud.
Sinds 16 /17 jarige-leeftijd menstruatieklachten. Menstrueert sinds haar
14e jaar.
Gebruikt geen medicatie of pil. 
Studente aan HBO, zit vlak voor afstuderen.
Geen kinderen.
Vegetariër.

1x  met heftige bloedingen, helderrood bloed, enkele stolsels, ongeveer
5 dagen bloedverlies, geen spotting (nadruppelen). Pijn enkele dagen
voor en tijdens de menstruatie; zeurend en stekend van karakter. Pijn
verlicht met warmte. Pijn in ochtend en avond, pijn komt "onverwacht".
2e keer menstruatie minder heftig, zelfde pijnklachten.

Beide menstruaties vergezeld door irritatie/kort lontje.
Hoofdklacht verslechterd door stress/spanning. 
Andere klachten: zuchten, kaakspieren aanspannen,
stemmingswisselingen. Kloppende hoofdpijn tijdens menstruatie

Hoofdklacht : twee maal menstrueren in 24 à 30 dagen
Naast de hoofdklacht noemt Valerie de volgende klachten:

Gezien de vermoedelijke nauwe gerelateerdheid van deze klachten kan je deze
klachten direct meenemen tijdens het uitvragen van de hoofdklacht. In andere
casussen kan het zijn dat het beter is eerst alleen de hoofdklacht (1 symptoom)
uit te vragen.Had Valerie bijvoorbeeld ook kniepijn gehad naast haar
menstruatieklacht dan vraag je de knie pijn niet tegelijkertijd met de
menstruatieklacht uit !
 

 
Menstrueert 2x in de maand:

 

 
Conclusie hoofdklacht: Lever Bloedstase/Lever Qi stagnatie leading to
hoofdklacht.
Er zou ook Kou aanwezig kunnen zijn omdat Kou ook stolsels in het bloed kan
geven. Omdat Valerie aangeeft geen koude buik te hebben en de pijn niet
krampend is kom ik uit op een stase. Ook de aanwezigheid van de Lever Qi
stagnatie speelt hier mee.
 
Een vraag die ik ben vergeten te stellen,  is of druk/massage prettig of
onprettig is. Hiermee kan je vaststellen of er volte of leegte aanwezig is.
 



Onderliggende patronen:
Onderzoeken of de Milt en het Hart betrokken zijn, gezien relatie met Bloed.
Nieren wortel van het leven, katalysator van fysiologische processen (Yuan Qi).
Start met één orgaan en vraag deze geheel uit. Wissel tussentijds niet van orgaan.
Start bij dit orgaan met uitvragen van één patroon bijvoorbeeld Milt Qi leegte.
Wissel niet opeens naar uitvragen Damp o.i.d.
 
Overige symptomen:
After dinner dip, ontlasting wisselt, tijdens menstruatie losse ontlasting
(stinkt nauwelijks) koude handen en voeten .Lichaam snel koud , 's avonds
dekentje.
Zwakke knieën, geheugen minder.
Vlekjes voor ogen, soms duizelig met opstaan, snel brekende nagels, droge
huid.
Hartkloppingen soms, aften
Tong; klein, dun, rode tongpunt, doet gespannen aan, iets shrinked
(2 tandafdrukken rechts)
 
Conclusie  onderliggend patroon:
Milt/Nier Yang leegte, (Lever)Bloedleegte.
Hitte in Hart?
Een onderliggend patroon is niet minder belangrijk!!
 
Lever Qi stagnatie/Lever Bloedstase met onderliggend een Milt/Nier
Yang xu en (Lever) Bloedleegte
gecombineerd Leegte/Volte beeld en Koude en Hitte beeld.
 

 



kort voor de heftige menstruatie: Lever Qi stagnatie oplossen en evt
Hitte klaren indien al aanwezig

tijdens de menstruatie: Lever Qi stagnatie/Bloed stase  oplossen,
Hitte klaren, pijn verminderen, Shen kalmeren 

na de menstruatie: Lever kalmeren, Milt en Nier Yang tonifieren

Puntkeuze:
deze is afhankelijk van behandelmoment en welke menstruatie het betreft

       Liv 3,Ren Mai 3/6, Zi Gong, Milt 10, 
       Liv 13/14, Yin Tang, St25/36, Pc 6.
       overweeg Lever 2 en Galbl 41 indien er al Hitte aanwezig is
       kruiden: Jia Wei Xiao Yao San Jia Jian

Tui Na: Liver Shu, Na fa xie Yinne been meridianen, Cuo Fa        
 onderrug,Yun fa buik, Fen Yin Yang/open heaven door

 

       Liv1,2 3,Sp10,Ren 3, Zi Gong bilateraal
       Bl 17/18,Ren 6, GB 34, Ma 29, Mi 4+Pc 6, Galb 41
       (overweeg Milt 1) , Yin Tang
       kruiden: Jia Wei Xiao Yao San Jia Jian

Tui Na: Liver Shu, Yun Fa buik,
       

       Bloed voeden, Shen kalmeren 
       Liv 3/8, Bl 18, Mit 3,Ma 36,Ren 12, Ren 4, Ni 3
       overweeg moxa.
       kruiden: Bu Gan tang jia jian
       Tui Na; Na Fa bu Yinne beenmeridianen, Cuo Fa buik
 
De minder heftige 2e menstruatie is er meer Milt deficientie aanwezig en zal
daar meer de nadruk op komen te liggen in de behandeling. Puntkeuze zie
punten bi kopje hierboven:na de menstruatie
 
 
 
 
 
 



Tui Na: behandelplan net voor/tijdens menstruele fase 
buiklig:
Ca fa         midden en onderrug
Na Fa        nek en schouders
Gun Fa     Bl18/19, Ba Liao
Ya Rou.     Bl17
Cuo Fa      Ba Liao
Da Fa        rug
 
Ruglig:
Yun Fa.       buik
Rou Fa.       buik
Shu Liver.   Liv 13 en 14 meenemen
Ya Rou fa.   Liv 3, Sp10 en Sp8
Na fa xie     3 Yinne beenmeridianen
 
Tui Na behandelplan na menstruatie:
 
Ca Fa         sacrum
Gun Fa      midden en onderrug
Ya Rou       Bl17/18/20
Rou Fa       middenrug en onderrug
Cou Fa.      Baliao
He Fa.        nierogen
Huang fa.  onderrug
 
ruglig:
Na Fa         3 Yinne en Yange beenmeridianen bu
Ya Rou.      Ma 36
Yun Fa.      buik
Rou Fa       buik
Fen Yin Yang voorhoofd
 
 


