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

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



Hoofdklacht : moeheid
Vrouw 55 jaar oud, sinds 3 jaar last van chronische moeheid.
Medicatie: slikt braincaps boost pillen 3x daags(natuurlijk supplement)
Moeheid hele dag aanwezig, kan weinig meer doen. Verergert na bezigheden.
Bloedonderzoek geen afwijkingen. Huwelijk is slecht, weinig fysiek contact met 
echtgenoot.
Moeite met inslapen, slecht doorslapen.
In de nacht warm gevoel maar geen zweten, iets last onderrug, kan wandelen slecht 
volhouden door moeheid en  knieën. Overdag heel soms koud lichaam, extra 
kleding helpt.
2x eruit om te plassen in de nacht maar drinkt ook water in de nacht.

pols: oppervlakkig, Nier positie iets zwakker
tong: licht rood tot rood, tongbasis iets gepeld

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 : moeheid
Vrouw 55 jaar oud, sinds 3 jaar last van chronische moeheid.
Medicatie: braincaps boost pillen 3x daags(natuurlijk supplement)
Moeheid hele dag verergert na bezigheden.
Moeite met inslapen, slecht doorslapen.
In de nacht warm maar geen zweten, iets last onderrug, 
kan wandelen slecht volhouden door moeheid en  knieën.
Overdag heel soms koud lichaam
2x eruit om te plassen in de nacht
drinkt ook water in de nacht.

pols: oppervlakkig, Nier positie iets zwakker
tong: licht rood tot rood, tongbasis iets gepeld

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

Hoofdklacht : moeheid
Vrouw 55 jaar oud, sinds 3 jaar last van chronische moeheid.
Medicatie: braincaps boost pillen 3x daags(natuurlijk supplement)
Moeheid hele dag verergert na bezigheden:Leegte van Long/Milt/Nier/Lever
Moeite met inslapen: veelal Hitte
Slecht doorslapen: Leegtesymptoom veelal van Nier/Lever/Hart
In de nacht warm maar geen zweten:Yin leegte Nier/Lever/Hart/Long
Iets last onderrug: Nier Yin leegte
Kan wandelen slecht volhouden door moeheid en  knieën: Nier Yin leegte
Overdag heel soms koud lichaam: Yang leegte Nier/Hart
2x eruit om te plassen in de nacht: Nier Yang leegte
Drinkt ook water in de nacht: Yin leegte Nier/Hart/Long/Lever
pols: oppervlakkig, Nier positie iets zwakker:Yin leegte
tong: licht rood tot rood, tongbasis iets gepeld:Yin leegte, iets Hitte doordat de tong neigt naar 
rood

Mevrouw neemt braincaps formules; een natuurlijk product.Als je hierop gaat googlen(heb je gedaan 
denk ik?J) kom je erachter dat het cafeïne pillen zijn. Voordat je allerlei conclusies trekt in deze casus 
moet mevrouw in ieder geval stoppen met innemen vlak voor het slapen gaan; check laatste inname 
moment dus! Wellicht werkt dit verstorend op haar inslapen. Kan het plassen in de nacht veroorzaakt 
worden door cafeïne? Onderzoek toont aan dat men wel sneller moet plassen door cafeïne maar niet 
meer>Plassen in de nacht is een symptoom van Nier Yang leegte.



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.

Je maakt hier een enkelvoudige casus en toch lijken er meerdere patronen te zijn…. 



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: oppervlakkig, Nier positie iets zwakker
tong: licht rood tot rood, tongbasis iets gepeld

De pols is oppervlakkig omdat er te weinig Yin is of een teveel aan Yang…



Conclusie: Nier Yin leegte
Had jij Yang leegte?!! Een Nier Yin leegte heeft altijd enige symptomen van een 
Yang leegte en vice versa. Je zult niet vaak een pure Nier Yin of Yang leegte 
tegenkomen. Met het antwoord Yang leegte zat je wel in de richting. Er zijn echter 
meer Yin leegte tekens. Andere Nier Yin leegte tekens zijn duizelig, oorsuizen, slecht 
geheugen, pijn in de botten, depressie  en bijvoorbeeld slecht gehoor.
Behandelprincipe: Nier Yin versterken, Shen kalmeren
punten: Nier 3/Ren4/Nier 10/Milt 6/Ren 7/Long7+Nier 6
kruiden: Liu Wei Di Huang

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

Kom je nu wel op een Nier Yin leegte?

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


