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

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



Hoofdklacht : constipatie
Man, 39 jaar oud, sinds 5 jaar last van constipatie. Ontlasting om de dag , soms om 
de 2 dagen.
Movicolon van de huisarts helpt een beetje. 
Drinkt 2 liter water per dag, urine is licht geel, plast 8 x per etmaal
Gekke smaak in de mond bij wakker worden.
Droge keel, duizelig met overeind komen, vlekjes voor de ogen.

pols: fijn
tong: bleek

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 : constipatie
Man, 39 jaar oud, 5 jaar last van constipatie. Ontlasting om de dag , soms om de 2 
dagen. 
Urine normaal
Droge keel: duizelig met overeind komen
vlekjes voor de ogen
pols: fijn

tong: bleek

Stap 3:zet achter de symptomen de mogelijke oorzaken en betrokken organen. Er wordt
belangrijke informatie in deze casus achtergehouden…weet jij welke? klik daarna verder



Stap 3:mogelijke oorzaken en organen:
Hoofdklacht : constipatie
Man, 39 jaar oud, 5 jaar last van constipatie. Ontlasting om de dag , soms om de 2 
dagen.Qi leegte/Yang leegte/Bloed leegte/Yin 
leegte/stagnatie/Damp/Hitte/Long/Dikke Darm/Lever/Nier/Lever/Maag/Dunne 
Darm.
Urine normaal
Droge keel: uitputting vloeistoffen/Bloedleegte(Xue xu)/Yin 
leegte/Hitte/stagnatieNier/Long/
duizelig met overeind komen: Xue xu/Qi leegte/stagnatie/Wind/Phlegm /Lever 
/Hart /Milt
vlekjes voor de ogen: Xue xu/Jing xu/Nier/Lever

pols: fijn Qi/Xue xu
tong: bleek Xue xu/Yang xu/Koude

Wat in deze casus ontbreekt is de beschrijving van de ontlasting zelf: is de ontlasting geheel droog of alleen het 
begin(Xue xu)? Zijn het geitenkeutels(Lever Qi stagnatie)? Bloed in de ontlasting(Hitte of Pi Qi xu)? Geur(scherp=Hitte)? 
Ontbreekt de kracht om de ontlasting uit te drijven(Yang leegte). Zit er Kou in de Darm waardoor ontlasting stagneert?
Je zult bij deze casus  je conclusie dus uit de begeleidende symptomen en pols en tong moeten halen!



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 hebt als symptomen een droge keel, duizelig met overeind komen, vlekjes voor de ogen, een 
fijne pols en een bleke tong.
Als je deze 5 als groepje bij elkaar neemt in welke richting gaan je gedachten?



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: check nog even voor de zekerheid: kloppen de tong en de pols met je 
conclusie?

pols: fijn
tong: bleek

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



Conclusie: Droogte in de 
Dikke Darm(Bloedleegte)
Of Bloedleegte die leidt tot Droogte in de Dikke Darm

Behandelprincipe: Dikke Darm bevochtigen en Bloed voeden
punten: Milt 3/6/15, Maag 36/Maag 25,Blaas 25,RM 6
Als je Bloed gaat voeden wordt de ontlasting zelf weer zachter, het is niet zozeer 
een peristaltiek probleem dus vraag je af of je veel moet gaan bewegen als 
behandelprincipe!

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

Kom je nu wel op Droogte in de Dikke Darm?

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


