
Oefencasussen 
meervoudige casus
hoofdklacht: insomnia

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



Hoofdklacht : insomnia
man 24 jaar oud, emotioneel persoon, zit niet lekker in vel,gespannen, sinds 8 jaren 
slaap problemen, 2 jaar slaappillen gebruikt maar is ermee gestopt omdat hij niet 
verslaafd wil raken. Geen werk en partner
Soms slaapt hij om 00:00 maar veelal pas om 5:00 in slaap. Gebruikt 
voedingssupplementen en ‘slaap’thee om in slaap te vallen. Ouders gescheiden op 
10 jarige leeftijd, had veel impact
symptomen: veel piekeren, regelmatig ongesteld met PMS klachten, gebalde vuisten, nagels breken snel, 
haaruitval, vlekjes voor de ogen, snel moe met name na activiteit, bleek uiterlijk, bittere smaak , 
hartkloppingen, aften, dorst, erg koude vingertoppen, zucht veel, 

Pols: dun en iets versneld
Tong: bleke tong ,rodere tongpunt, tong is iets gezwollen en tandafdrukken

Vraag: welk patroon is hier aanwezig?

Stap 1:Zet de symptomen die bij elkaar horen in groepjes bij elkaar, klik/scroll daarna pas verder!



Hoofdklacht : insomnia

symptomen: 
veel piekeren, nagels breken snel, haaruitval, vlekjes voor de ogen, snel moe met name na activiteit, 
bleek uiterlijk.=BLOEDLEEGTE

gespannen, bittere smaak, aften, hartkloppingen, PMS klachten, onregelmatige menstruatie, koude 
vingertoppen, zuchten

Pols: dun en iets versneld.
Tong: bleke tong ,rodere tongpunt, tong is iets gezwollen en tandafdrukken

De symptomen zijn nu in groepjes bij elkaar gezet, beredeneer nu de bijbehorende patronen



Hoofdklacht : insomnia

symptomen: 
veel piekeren, nagels breken snel, haaruitval, vlekjes voor de ogen, snel moe met name na activiteit, 
bleek uiterlijk.  BLOEDLEEGTE

bittere smaak, aften, hartkloppingen, PMS klachten, onregelmatige menstruatie, koude vingertoppen
Pols: dun en iets versneld, zuchten. LEVER QI STAGNATIE+HITTE

Tong: bleke tong ,rodere tongpunt, tong is iets gezwollen en tandafdrukken BLOEDLEEGTE/PI QI XU/HITTE 
IN HART

Wat had je nog meer willen vragen over deze casus aan de cliënt?

Klik door voor de mogelijke andere vragen



Wat is je conclusie en je behandelprincipe? Als je doorscrollt komt daar de casus weer te staan

Er is nogal wat ontbrekende informatie maar je zult het ermee moeten doen.
Wat had ik nog meer willen weten: soms slaapt de cliënt om 00;00, Wat is soms?, zijn er periodes dat het 
beter gaat? Hoe lang duren die? Weet de cliënt ook waardoor dat komt? Zijn er andere problemen 
bijvoorbeeld relatieproblemen? Hoe was de scheiding voor hem als kind en hoe is dat nu? Heeft hij 
schuldgevoel? Hoe is de relatie nu met zijn ouders? Duizelig, dromen, zwakke spieren …….
Verder ben ik erg benieuwd naar de Milt symptomen. (De Milt maakt het Gu Qi ,dit wordt door de Long 
naar het Hart gestuurd waar het wordt omgezet in Bloed)
dus: hoe is ontlasting? opgezette buik na eten? moe na het eten?
Hoe erg is de Hitte?:dorst, bloedend tandvlees, kleur en hoeveelheid urine



Conclusie:Milt Bloed leegte, Lever Qi stagnatie met Hitte(evt Hitte in het Hart) leading to insomnia
Behandelprincipe: Bloed voeden, Lever Qi stagnatie oplossen
Mediatieoefeningen/yin yoga

Puntkeuze: Milt 3, Maag 36, Lever 3, Galblaas 41, Ren 4, Ren 6, Ren 12, P6, Bl20, Lev 13

Bij dit soort klachten denk ik altijd aan vit B12 tekort en vit D tekort, ik ben niet zo’n vitamine 
slikker(maar het gaat om de cliënt en niet om mijzelf) dus ik laat in zo’n geval altijd even 
bloed prikken en indien er een tekort is laat ik de cliënt/huisarts bepalen of er injecties of 
orale supplementen genomen gaan worden



Luister ook naar mijn podcast casussen

www.tcmlover.com


