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Oefencasussen 

Module 8 en 11 

Competentie 1.9 en 1.10 

Behandelplan opstellen en behandelplan 

evalueren 

Deelkwalificatie 1. Behandeling 

 

  

‘Het is niet voldoende te weten, je moet de kennis ‘overwinnen’’ 

Jules boulez 
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1e Oefencasus 

 

Casus Jongen geb:96 

Enig kind; hij zit op de kleuterschool 

 

Familiair:  

Borstkanker: Oma vaderskant 

Alcoholisme: Opa en Oma vaderskant 

Cara: moeder en neven en Opa moederskant 

Psoriasis en spierreuma: Oma mk 

 Hij heeft alle vaccinaties gehad DTKP en BMR 

Hij heeft hier slecht op gereageerd viel terug in ontwikkeling. 

En kreeg tegelijkertijd een oorontsteking met dikke gele pussige- en bloederige uitscheiding. 

Voornamelijk rechts. Zijn hiermee bij een KNO-arts geweest. Hier antibiotica voor gehad 

Had toen ook vocht achter het trommelvlies. 

 

Consult 19-10-00 

Reden van komst: 

2 weken geleden keelpijn en de tong wit uitgeslagen. 

Heeft hier antibiotica voor gehad. 

Het afgelopen weekeinde  hoge koorts, hoofdpijn mn voorhoofd, nekpijn. Nu het hoofd vol 

snot, gele snotterbellen en snurken.  

Hij hoest ook het is een losse hoest, die verslechtert in een warme kamer. Als hij naar buiten 

gaat, gaat het gelijk een stuk beter. 

 ‘s Avonds in bed ademt hij sneller. Hij is snel wakker het is geen diepe slaap. Kruipt ’s 

nachts graag bij moeder in bed. 

Hij heeft altijd veel slaap behoefte gehad. 

Staat ’s ochtends moeilijk op, blijft ook liever thuis ipv naar de kleuterschool te gaan. 

Hij wil liever thuis blijven; spelen met mama. 

Speelt niet graag alleen. Zoekt steun ‘dit kan ik niet alleen’ 

Hij is gauw hangerig, wil dan de hele dag het liefst op schoot. 

Hij huilt ook gauw en is snel ontmoedigd.  
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Hiermee kan hij ook de aandacht afdwingen. ‘Hij wordt dan zo boos, dat ze hem snel zijn zin 

geeft’ 

Als hij getroost wordt is hij snel weer in goeden doen. 

De darmen spelen vrij snel een rol. Hij heeft gauw last van buikpijn en de ontlasting is 

wisselend van consistentie en kleur. 

Plassen is op dit moment geen probleem maar er zijn tijden dat hij heel vaak moet plassen. 

Hij is overdag zindelijk, ’s nachts nog niet. 

Hij durft pas sinds kort naar de wc voor de ontlasting.  Deed de ontlasting nog in de luier. 

Hij drinkt altijd heel weinig. 

 

 Observatie: Tijdens het consult is hij erg verlegen. Hij maakt geen contact met mij en hangt 

tegen moeder aan. Durft ook pas na geruime tijd naar het speelgoed mand te gaan en te 

spelen. Hij speelt graag met constructie speelgoed en kleur platen. Hij heeft blond haar en 

blauwe ogen.  

 

Het is een behoedzame jongen, zegt de moeder. 

Hij moet weten dat hij het kan, anders begint hij er niet aan. Je moet hem erg belonen en 

stimuleren. 

Geniet wel van vriendjes maar staat vaakbuiten de groep te kijken. ‘Wat gebeurt daar toch. 

Welke rol moet ik nu aannemen.’ 

Hij kan moeilijk zelf spelen. Wil alles samen doen, als hij goed in zijn vel steekt gaat dat 

beter. 

De babytijd was moeilijk, hij huilde veel overdag en ‘s nachts.  

Hij had altijd last van darmen  mn. na de voeding. 

Hij krijste het dan uit en trok de beentjes hoog op tegen zich aan. 

Hij wil dan het liefst rond gedragen worden, terwijl je flink heen en weer wiegde. 

Als je zachtjes ging wiegen zette hij het weer op een krijsen. 

Toen hij heel erge last had liepen we soms de halve nacht met hem rond. Maar ook overdag 

flinke periodes. 

Hij had dan vaak zurige diarree, die er uit zag als spinazie. 

Zijn anus ging er van stuk. 

Dit werd slechter in de periodes tijdens het tanden krijgen. Dan was er helemaal geen land 

met hem te bezeilen. 
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2e Oefencasus  
 

 

casus meisje geboren -1999 

 

acuut-miasma; nefrotisch syndroom na meningokokken-inenting zomer 2002, symptomen 

toen: vanaf 10 juli 2002: gezwollen oogleden ’s morgens, trok weer weg, vocht vasthouden, 

dikke benen, b  

psora nefr. syndroom. Toen ze ziek was en prednison kreeg tok ze zich stilletjes terug in een 

hoekje met een boek.  

illen, grote dorst, weinig plassen, blaasontsteking. Moeder dacht aan allergie en na ongeveer 

4 x bij huisarts te zijn geweest werd ze naar het ziekenhuis gestuurd met diagnose nefr. 

Syndroom. 

Ze woog 22 ½ kilo (was 3 jaar) net een opgeblazen pop, ze had de hele tijd dorst en mocht 

niet drinken, alleen heel afgepast en afgemeten. Continue honger. 

Indien verkouden slaat meteen op longen. 

Als baby; heel gemakkelijk, borstv. Tot 9 weken. Te lage spierspanning, stevig vastpakken 

anders viel ze opzij. Ontwikkeling goed, vroeg praten, tijdens tanden krijgen billen flink 

geïrriteerd, kapot. 

Duidelijke wil, niet verlegen, kijkt je recht aan. Oudere broer (ook in behandeling stram.med.) 

kan soms behoorlijk tekeer gaan, maar is ze goed tegen opgewassen. 

Boekenwurm kan heel lang amuseren met boekjes kijken en moeilijke puzzels maken (ook 

indien gezond), volgens moeder krijgt ze later een zitend beroep want ze zal zich niet gauw 

te moe maken.  Impulsief, doet soms dingen die haar broer nooit zou doen, zoals de muren 

van de kamer met watervaste stift beschrijven (en de bank), opeens een steen gooien 

zomaar die dan per ongeluk de auto raakt, als ze moet plassen trekt zo haar broek omlaag, 

maakt niet uit waar. 

Droge huid. 

Eten; desire, soep, vlees en piepers met jus, aversie groente 

Ontlasting constipatie, keihard en dik 

Angst donker. 

Tijdens ziekte-periode heel kranig, ze klaagde niet en waar moeder ontzettend veel moeite 

had, haar de cytostatica toe te dienen, slikte en kauwde zij ze zo weg. 
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Wel heel obstinaat, maar hadden alle kinderen met nefr. syndroom en prednison (?) 

Haar haren vielen uit en moeder deed haar een muts op maar trok ze zelf af, wilde ze niet. 

Later toen iemand haar voor een jongen aanzag, dat vond ze wel heel erg.   

Nu, april 2005: ontwikkeling prima, ze haalt alles in, zit lekker in haar vel. Klaagt wel altijd 

over buikpijn. En altijd jeuk aan plasgaatje en billen. Blaasontsteking niet meer gehad na 

laatste kuur na chemo (dec. 2003). Ontlasting is nu altijd wat plakkerig. 

 

Biografie; zw.schap goed tot 30 weken. Toen cyste zij/achterkant baarmoeder zo groot als 

pingpongbal gaf pijn r-lies, operatief verwijderd. Geboorte goed, wel in vruchtwater gepoept.  

 

erfelijk: Moeder moeder nierfalen; gal-nierstenen, dikke-darm-ca, is nu in de 80 en zal bijna 

aan nier-dialyse komen. 

Vader van moeder alzheimer en botkanker (ziekte van Kahler) schewdel-ribben-

ruggewervels 77 jaar gestorven         

Vader vader aneurysma 59 jaar 

Moeder vader suikerziekte 

 

Iatrogeen; narcose moeder 30e week zw.schap. Vaccinaties, waarvan ailm. 

<<<<meningokokken-inenting met 2 ½ jaar.  Vele ab-kuren voor steeds terugkerende 

blaasontst. waarbij de 1e kuur meestal niet voldoende was. 

Prednison (in 2002 tot ?) en chemokuur (sept. tot 24 dec.2003)  

Griepspuit al verschillende keren gehad, laatste vorig jaar nov. 
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3e  Oefencasus  

 

 

Vrouw 1958 

 

allop.med. tot nu*: 

1.  FLIXOTIDE  

2.   SEREVENT 

Rvk 

Hoest 

Het is < in rokerige ruimtes 

< nattige kou 

< mist, vochtige ruimtes 

 

Laatst erger gehad inde; kon ik niet goed aangeven waarom het nu erger was. 

Op vakantie geweest met Jon 

 

Laatste tijd beter, minder vaak hoesten, minder vaak ziek.  

Onder ziek zijn versta ik: 

Verhoging, wat koorts 380, 38,50 

‘sna flink zweten, dan ook gevoel van pijnlijke plek in de longen, af en toe benauwd. 

Op moment heb ik er weinig last van.  (Ze hoest wel gedurende het consult, maar er is dus 

geen pijnlijke plek op dit moment). 

 

Tijd medicijnen gehad (zie 1e blz). Nu mee gestopt* (zie boven). Maar het heeft me wel 

geholpen het te keren. Moet wel zeggen dat dit ook mijn weer is: warm en droog.  

Iedereen klaagt op school over te warme werkplek. Zij vindt het wel fijn. Niet gauw te warm. 

 

 

Hoofdpijn = 2 dagen voor de menstruatie komt het op. Hele dag. Na de middag het ergst. 

Maar dan ben je natuurlijk ook al een poos bezig geweest.  Hele voorhoofd, vooraan in het 

hoofd. Bonkend, drukkend, band. 

Koud >, is het lekkerst en drukken aan de zijkant van het hoofd > 

Daarbij ook .. 
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Rugpijn laag. Chronisch, maar vlak voor de menses < en de eerste dag. In de vakantie even 

gehad dat het ook uitstraalde naar mijn re been. 

 

Menses Was altijd heftig. Sinds dat ik ben gaan hardlopen is het korter, minder heftig en met 

minder pijn. Wat kortere cyclus dan normaal. Zo’n dag of 25.  

 

Ik heb ook nog een ander soort hoofdpijn. Die is meer migraineachtig. 

Begint met cirkels, sterren, flikkeringen voor de ogen. Deel van de tong gaat slapen, of een 

stuk van het gezicht (deel van de wang), ben dan ook een stuk van het gezichtsveld kwijt. 

Kan dan ook niet meer lezen. Wil dan liggen, donker. 

Zodra visuele sensaties weg zijn, dan aan 1 kant pijn, meestal rechts. 

Stekende pijn van buiten naar binnen. Ik heb het niet vaak. 

= Hardloopwedstrijd, waarbij ik diep gegaan ben dat is dan wel de trigger.  

Duurt een paar uur. 

> drukken op het hoofd  > drukken op de oogbol. 

 

Eyes Wazig zien soms, alsof er viezigheid voor zit . 

Soms geen speciale aanleiding bij mijn weten. Kan niet wat doen ter > 

Zien is verder wel goed, behalve dan dat ik een leesbril heb voor dichtbij.  

Oogwit is blauw! Als in een kring rondom de iris. Als ze haar oog weg draait is het goed te 

zien als een cirkel rondom de iris. Daar waar het oogwit normaal gesproken niet zichtbaar is, 

is het wel wit.  

 

Basisschoolleeftijd en brugklas veel strontjes op de oogleden gehad. Zalfje voor gehad 

destijds.  

 

Neus Veel snot. Kan niet bewegen zonder zakdoek in de buurt. Dun waterig, lekt zo uit mijn 

neus. 

Blank, schuimig met sliertjes. Als ik veel hoest dan ook wat gelig. 

Sputum ook wittig, blank, schuimend. Bij veel hoesten wordt dat ook gelig. 

 

Hoest Droog, moeite met iets naar boven te hoesten, dat je er net niet bij kunt. 

<  = bij gaan liggen in bed 
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<  = bij gaan staan  < douchen. 

 

Ik kan er moeilijk bij en wel is er voortdurend die prikkel, waar? Ze wijst de holte aan bij de 

keel.  Ik wordt er niet wakker van. 

 

< / = diep hijgen 

 

het gevoel dat het niet open is. Slikken is niet moeilijk. Wel gevoel van brok in de keel. 

 

Hoesten wordt ook < op moment dat ik stop met hardlopen. Niet tijdens het lopen, maar op 

het moment dat ik stop. Onder het lopen niet of nauwelijks. 

Ik hoest dan wel wat op, afhankelijk of er een ontsteking zit blank/wit  of geel. 

Hoest is niet pijnlijk, tenzij er die plek zit die voel ik dan ter hoogte van de longen in de rug. 

 

Begonnen na gestopt te zijn met roken. Al zo’n jaar of 5. Maar ook gedurende het 

alcoholisme-drama met Jon (vriend). 

Ook na longontsteking (zie historie) 

 

Perspiration Ik kan ook erg zweten. Bij fysiek activiteit, maar ook wel bij iets psych. 

spannende zaken.  Wordt ook gauw rood. Zweet zo wie zo tamelijk gauw/veel. 

Hoofd, billen, holtes.  

 

Maag Vroeger maagzweer gehad. Tagamet voor gehad. Ik vind het nog steeds niet fijn als 

men mij op de maag drukt. Geen last meer. ….hmmm. Ik ben iemand die liever vaker weinig 

eet dan in één keer veel.  

 

Desires  bier, chocolade, gebakje noten rauwkost  vis ijs 

Aversions niet heel zoete dingen, liever zurig.  Vlees . gekookte groenten.  

Banaan wel lekker, maar na het eerste hapje altijd even een zere maag. 

 

Drink niet echt opvallend veel, zou wél meer moeten drinken misschien 

 

Extremities .Dode vingers en tenen als maar iets koud is. Zelfs tijdens het consult zon weg, 

deur open, werd wat fris, al dode vingers. 
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General Ik heb het zo wie zo snel koud, hou van warm. Hou van warm en droog weer. Hekel 

aan koud en vochtig.  

 

HIistorie Longontsteking. Voor de periode dat ik ben gaan hoesten. Jaar of 8 geleden. 

Antibiotica gehad  Clamoxyl Slecht op gereageerd. Schimmelinfectie en ontvellingen van 

mijn handen. Eerder ook al eens Clamoxyl gehad toen ik erg jong was. Ook slecht op  

gereageerd. Het medicijn gehad tegen een streptokokkeninfectie. Gezwollen knieën gehad, 

maar of dat nu kwam van de clamoxyl of van de streptokokken weet ik niet meer .  

 

Strontjes oogleden 

Maagzweer 

Rode hond gehad 

Vaccinaties (DKTP) geen bijzonderheden. 

Erg geschrokken toen mijn vader een hersenbloeding kreeg en van de trap viel. Dat kreunen 

kon ik niet verdragen. Van kamer verwisselt met mijn broer.  Heeft 10 weken in coma 

gelegen. Daarna Roesingh. Mijn moeder is veel daar geweest.  Niet speciaal veel 

verantwoordelijkheden bij mijn weten. Ik had wel zo mijn taken als afwassen of een poets 

beurt.  

 

Familie anamnese Vader hersenbloeding en uiteindelijk gestorven aan longkanker. 

Moeder leeft nog maar heeft een stoma na darmkanker.  Heeft ook kunstheupen.  (veel met 

vader getrokken) 

Broers/zussen zwakke botten, ruggen. Zusje heupdysplasie. Bij meer kinderen in de familie.  

Opa vermoedelijk ook longkanker. 

Ook wel kanker bij ooms tantes. 1 tante met darmkanker. 

Nierziektes vaders kant.  

 

Speciale band met vader. Was 1e dochter. Misschien ook wat verwend.  

Moeder. Praten over gevoelens deed ze niet. Zélf ook niet. Ik lijk veel op haar. Niet leuk. 

Praten over de dingen waarmee je zit heeft niet veel nut. Verandert de dingen toch niet . 

werkt eerder belemmerend als je je gevoel een prominentere plaats geeft.  

Zusje in de familie, psych. …als je maar lang genoeg zaagt dan zit er altijd wel wat.  
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Mind Perfectionistisch. Way of life. Als iemand dat van me zegt. Voelt voor me niet zo. Zo 

moet ik het doen.  Je moet je best doen (heb ik altijd geleerd).  

Voel ook wel die druk van de buitenwereld.  

 

Ben eerder meegaand, ik wil aan verwachtingen voldoen.  

 

Kwetsend vind ik wanneer iemand twijfelt aan mijn goede bedoelingen 

Ik denk dat ik ook niet goed ten kritiek kan. 

Ik denk dat ik het lastig vind dat ik iets fout gedaan heb, of ongelijk gehad heb 

 

Hekel aan 

 

Onbetrouwbaarheid. 

 

Heeft dat ook een rol gespeeld met Jon (vriend)? 

 

:,,Niets is zo onbetrouwbaar als een alcoholist’! 

 

heeft me ook gekwetst. 

 

Reactie was eerst veel oppotten 

Nu kom ik wel meer voor me zelf op. (Ze heeft hem ook uit huis gezet uiteindelijk. Toen ze 

het idee had er aan onder door te gaan) 

Nu zeg ik ook tegen hem dat hij niet meer bij me moet komen in de periodes dat hij drinkt.  

Eigenlijk vind ik dat gemeen. Het is wel in voor en in tegenspoed.  Niet allen maar de leuke 

dingen.  Worsteling of je dat kunt maken of niet.  Je weet dat hij dan eigenlijk juist je hulp 

nodig heeft.  

 

Heb veel met begrip gereageerd. Moet opkomen voor mezelf. Voelt ook als minder 

verantwoordelijk voelen; moeite mee.  

 

Waarneming: Ik zie dat er tranen zitten.  

Ja behalve veel zweten, ook gauw tranen. ( Maar ze drukt het wel weer weg. ) 
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Liefst: minder hard werken, minder moeilijk werk doen, vaak weg, wekend fietsen, vaak op 

vakantie 

 

Slaap Beter op tijd naar bed, val ik ook wel vrij snel in slaap. Vroeg weer wakker. Dan begint 

het denken.  

Kan ook niet uitslapen in het weekend.  

Droom veel. Rare dingen. Uit twee werelden bij elkaar.  

Recurrent: 

In de auto zitten en niet (op tijd) kunnen remmen.  

Niet verder kunnen rennen, alleen maar kruipend verder of tijgeren (sluipen) 

 

Positie rechter zij, knee-ellbow foetaal.  

 

Fears Hoogte, maar ook de neiging er over heen te gaan. Op het perron vlak voor de 

aanstormende trein springen. Waarom….? Dingen doen die niet mogen??  

Doodwens gehad (jaar geleden). Niet meer zo. Niet actief hoor, maar zoiets als ik zou het 

niet erg vinden als ik niet meer wakker werd. Maar nog wel zo iets als geen nieuwe uitdaging 

meer, nog wel afmaken waar ik aan begonnen ben.  Ik heb het wel gehad. Loathing life. 

Als ik om een of andere reden niet meer aan school zou kunnen werken zou ik nog wel weer 

nieuw werk zoeken.  

 

. 
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4e Oefencasus 

 

Case Man, geboren 1942. 

 

Man komt op consult, zegt dat hij al van alles heeft geprobeerd, ik ben zijn laatste hoop zegt 

hij. Zijn vrouw weet niet dat hij op consult is, want die is al het alternatieve beu. Hij wil het 

haar niet vertellen, wil het stieken doen. Ik heb hem gezegd dat ik hem zo niet wil 

behandelen, dat hij open kaart moet spelen. Dat doet hij dan ook. 

Oktober. 

Heb hoge bloeddruk,  heb daar medicijnen tegen, zonder medicijnen is de bloeddruk 

200/100. 

Maar door de medicijnen wordt mijn suikerwaarde weer hoger, heb sinds 2 jaar diabetes. 

Heb een vetvrij dieet en sport, dan blijf de suikerwaarde goed. 

Heb verkalking in mijn linkerschouder en aankomend rechts. Is 3 weken geleden vergruisd, 

gaat nu goed. 

 

Ziektegeschiedenis. 

Was de jongste van 3 kinderen, had oudere ouders. Was heel lief, mama’s kindje, noemden 

me Jantje appelmoes. Had 2 oudere zussen. 

Heb alle kinderziekten gehad, 8 jaar oud, difterie. 

Ongerveer 12 jaar, steenpuist op linkerbovenbeen gehad, AB kuur. 

12 jaar; moeder overleden aan maagkanker.  Mijn vader zat in het onderwijs, had 2 broers 

die priester waren, wilde mij ook het Seminar laten doen. Heb 2 en eenhalf jaar op de 

kostschool gezeten. Mulo afgemaakt. Was afschuwelijk, vader was onderwijzer, niet zoveel 

geld, ik mocht niet naar huis in de weekenden. Zat de weekenden alleen met de paters, 

hadden honden. Ik ging veel met de honden weg,op vrijersvoeten. Kon sávonds met de hond 

weg. 

Heb hier veel van verdrongen, moeder kwijt, uit ouderlijk huis, vader dominant, weinig band 

met zussen. 

Was als kind verlegen, niet haantje de voorste, had diverse vrienden, niet echt vast, meer 

buiten, sociaal. 
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2 jaar gewerkt bij bouwbedrijf, toen in dienst., heerlijk, tijd tankcommandant geweest, ik 

leefde helemaal op. Gezellig, mooi wapen, veel vrije tijd, goed verdienen. 

18 jaar: POKKEN vaccinatie gehad, ben toen 10 dagen heel ziek geweest, tussen hemel en 

aarde. 

24 jaar: Amandelen geknipt, had pitten op amandelen, vaak ontstoken. 

Hierna bij bouwbedrijf, 25 jaar gewerkt, centrale kas geregeld. 

’72; schoonheidssalon, sauna begonnen. Veel schuld. Had geen tijd voor toenmalige 

echtgenote, ik had alle schuld en 3 kinderen, heb ze anderhalf jaar alleen opgevoed. Ik moet 

hiervoor nu nog betalen. 

Toen weer relatie, getrouwd, overhaast, zij had 2 kinderen, ik 3; fout, zij ook nog zwanger 

geraakt. Elke dag ruzie, na 5 maanden geknald. Heb woning gezocht, in oktober toen 3e 

dochter gekregen. Ik was niet los van haar, kwam Noor tegen. 

Periode was moeilijk,maar heb er een mooie dochter aan overgehouden. 

Ik kan niet zonder vrouw, moet regelmatig sex kunnen hebben, anders word ik chagrijnig. 

Met Noor ging het prima, ik had 4 kinderen, zij wilde ook nog kinderen. Ging moeilijk, 

doodgeboren kind na 23 weken zwangerschap. Dit was een flinke klap, heeft me veel 

verdriet gedaan, veel gehuild. Heb daarna nog 2 kinderen gekregen. 

Kinderen vind ik heel belangrijk. 

Heb nu snel last van zwemmerseczeem. 

’84 Hepatitis gehad, door slechte voeding, ben toen beter gaan eten, was toen alleen zorgde 

niet goed voor mezelf, had veel buikpijn, moe, veel rusten. Ben toen goed door de buurvrouw 

verzorgd. 

 

Eten: _-- broccoli, bloemkool, spruitjes 

          ++ grote snoeperd, alles, beperk het vanwege de suiker, chocolade. 

Drink nu veel, bewust, geen koffie, veel rooibos, groene thee. 

Slaap: sliep slecht door schouderpijn, gaat nu beter. Slaap op rechterzij, woel veel. 

Dromen: alledaagse dingen. Droom weleens dat ik iemand vermoord heb, begraaf ze dan in 

betonnen wegdek, heb dat meerdere malen gedroomd. 

Heb het snel warm, zweet snel, overmatig veel, ga elke week naar de sauna. 

Ik ben open, vertel alles, zeg soms teveel. 

Voel sferen goed aan, mijn intuitie is ook altijd juist. 

 

Heb aphten gehad in de mond, weet niet meer wanneer. 
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In ’80 hooikoorts, niezen en rode ogen. 

Familie: Moeder, maagkanker, hoge tensie 

             Vader, 65 jaar overleden, alvleesklierkanker, opa had diabetes. 

 

Ik ben begonnen met Sulfur,om een beetje op te ruimen en de psora aan te spreken. 

Daarna begonenn met Carc. vanwege de erfelijke tendensen en het dominantie verhaal, en 

Phosphorus op zijn constitutie. 

 

November. 

Ik ben heel ziek geweest, begonnen met rauwe keel, bleef daarna verhoging houden, ben 

toch gaan werken. Werd steeds zieker, dacht dat ik doodging. (Hij heeft me toen helaas niet 

gebeld, kwam daarna wel aan de deur om me even te vertellen dat hij heel boos op me was 

geweest, omdat hij bijna dood was) 

Ik ben 3 weken ziek geweest, had heel erge spierpijn, alle beweging deed zeer, en koorts. 

Bepaald moment vertrouwde ik het niet meer, kreeg toen een penicilline kuur, na een paar 

dagen zakte de koorts. 

Ben nu 5 kg. Afgevallen. Bloeddruk 160/85. Door de griep is de suiker ontregeld, was 

vanmorgen 9,8, te hoog 
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5e Oefencasus 

 

Casus : vrouw geboren1978 

 

Ze is het eerste kind  van 17 jarige marokkaanse vrouw , die in Nederland woont. De 

zwangerschaop werd gestoord door een progressieve toxicose, bekend vanaf maart 1979, 

uitlopend op pre-eclampsie { zwangerschaps, barings, kraambedstuipen} op 2 april, waarna 

opname in  

ziekenhuis. Het wordt en keizersnede ivm dreigende intra-uterine vruchtdood.. Het 

geboortegewicht bedroeg 1880 gr, lengte 42 cm. Er bestond een a-pneu.Ze`zag blauw en 

reageerde niet op zuurstof. Het kind werd gereanimeerd, en kwam aan de beademing, wat  

niet efficient was gedaan, daarom overplaatsing naar ander ziekenhuis, daar opnieuw 

geintubeerd. 

Eerste dag al convulsies, vnl rechts Hiervoor medicijnen: luminal,diphantoine en 

choralhydraat.. begin maart wordt ze ziek,vel overgeven en koorts. Op 7 april van de 

beademing af. De schedelomvang neemt toe, blijkt hydro-cephalus, daarvoor krijgt ze een 

drain op 23 juni.Op 14 juli: revisie van de drain, bleek niet goed te functioneren. Op 15 aug 

word t ze ontslagen uit het ziekenhuis en gaat ze naar een tehuis. Op 28 november opnieuw 

opname: ivm met epilepsie en bronchitis. Daar bleef ze tot 12 februari 1978.  

EEG: bleek ernstige encephalopathie.. Er bleek een medicamenteuze intoxicatie te bestaan 

met een zeer hoge bloedspiegel luminal.Daarna nieuwe medicijnen, daarna Eeg veel beter. 

 

Later werden  leverfunctiestoornissen vastgesteld en zodoende besloot men af te zien  van 

anti-epileptische medikatie. 

 

De epilepsie uitte zich in kortdurende abcences en bewustzijnsschommelingen. 

 

Verder heeft Semahaan een spastische tetra-parese, erger aan de benen , dan aan de 

armen, met sterk verhoogde reflexen. 

Ze heeft een zeer sterke geestelijke retardatie. 

 

Ze heeft ook vaker oorontsteking gehad., op 18 november een incisie van het trommelvlies. 
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De epilepsie uit zich in tonischclonische aanvallen . 

Op de leeftijd van 1 jaar komt ze in tehuis in Eden, waarna pleeggezin wordt gezocht omdat 

haar biologische moeder niet voor haar kan zorgen Ze komt dan  bij 2 pleegmoeders terecht. 

In 1994 komt Semahaan in tehuis  in Assen, In 1997  in tehuis in Meppel.Sinds 14 jaar is het 

contact met haar biologische moeder verbroken met onbekende reden.De moeder ging 

tijdelijk teru g naar Marokko en is niet meer teruggekomen. 

In 1998: verslag van tehuis: de laatste jaren aanvallen gemiddeld 10 per jaar, varierend van 

8 tot 16.. De aanvallen treden alleen ,s nachts op waarbij tevens tongbeet en incontinentie. 

 

In maart 2002: aanvallen , 3 keer per maand. Ze krijgt steeds stesolid om er weer uit te 

komen.In de tussentijd heeft ze nog een tijd de diane pil gehad, mar dit leidde tot negatieve 

stemming. 

  

ZIEKTEGESCHIEDENIS: 

Leverfunctiestoornis van medicijnen van 8 tot 10 jaar , in 88 gestopt met alle epileptica, 

daarna pas begonnen met reageren op prikkels van buitenaf. 

Vaak oorontsteking Bronchitis van jongst af aan, heel wat kuren ervoor gehad 

Epilepsie 

Spastisch 

Psycho motore retardatie 

Veel blaasontsteking gehad 

Altijd een lopend oog toen ze heel klein was. 

Hyaline membranen ziekte: ontbreken van vezelstof houdende vliezen in de longblaasjes. 

 

Uiterlijk:Ze heeft donkerbruine ogen met zwart krullend haar. 

 

Semahaan vindt het fijn om naar buiten te gaan, gek op muziek{4}, als ze duf is dan wordt ze 

blij van de muziek.Toen ze bij pleegouders kwam was`ze bijna 4 jaar 

Begonnen met zichzelf te slaan toen ze ongeveer 10 jaar was, ze zat toen in het gips met 

haar benen, daar kon ze niet tegen, toen ging ze zichzelf slaan, ze schreeuwde heel hard.Ze 

heeft 2 pleegmoeders, ze zijn vanaf 1989 uit elkaar. 

 

Ze komt niet slechter uit de aanvallen. 
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Ze is helemaal gek op wasbollen, zijn indrukbaar, zackt plastic. Ze stopt alles in de mond, 

neus en oren.. Semahaan heeft het verstandelijk vermogen van een kind van ongeveer 1 en 

een half jaar. 

Ze eet alles wat je haar voor zet, en ze drinkt heel veel , of het nu koud of heel heet is, ze 

drinkt alles met hele grotr slokken op. 

Ze trekt heel vaak aan de =haren, dat vindt ze lekker, ze gaat er met haar vingers langs als 

ze in een teruggetrokken bui is.Ze trekt draden uit de truien. 

Semahaan kan een  heel klein beetje praten, en soms zingt ze een liedje. 

 

Als de drain niet goed zat dan werd ze heel kwaad van schuivende geluiden en ookn als de 

hond blafte. 

 

Een legoblokje over haar ritssluiting vindt ze leuk of kreukzakjes. 

Ze is helemaal geobsideerd door eten, ze eet en lust alles, ze eet en drinkt zelf. Ze kan de 

hele dag wel papier scheuren. 

Maar schuivende geluiden vindt ze vreselijk. 

 

Gek op muziek{4} 

 

Ze houdt niet van kabaal, ze is een keer naar de disco geweest, kreeg daarna een toeval en 

een dag later weer., dat kabaal en die lichtflitsen. 

 

In Ede zat ze tussen vegetatieve bewoners, maar daar sprong ze toch uit omdat ze toch 

reageerde op mensen, daarom wilden ze haar in een pleeggezin plaatsen. Met  bijna 4 jar bij 

pleegouders gekomen, ze hadden meerdere pleegkinderen. In het begin reageerde ze 

nergens op, ook niet op haar naam, toen zijn we het gaan zingen. 

Toen ze 6 was, neuriede ze vioolconcerten, gek op Bach en Chopin.Voorheen kwamen de 

aanvallen meestal in de nacht, nu ook wel ,s avonds, om 10 of half 11 en ,s nachts 

Ze gaat meestal om 9 uur naar bed, ze is vroeg wakker, kwart over 7. 

In bad gaan , dat vindt ze prettig.Ze komt niet uit haarzelf bij je, alleen als zij er zin in heeft. 

 

Tijdens een aanval:schudden,kwijlen,verlamming r of l. zijdig, soms helemaal verlamd, ze 

reageert dan nerhgens op, ze is dan helemaal weg. 
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Soms tijdens een aanval dat ze niet kan ademen, werd ze blauw, dan slaat ze en wordt pas 

later bewusteloos. 

Ze houdt van vakantie, ze past zich goed aan aan nieuwe omstandigheden 

 

Angst voor prikken 

 

Slaap:ze slaapt snel, ze slaapt goed door, als ze in het tehuis is wordt ze wel sneller wakker 

dan wanneer ze bij haar pleegouders is 

 

Ze ruikt uit haar mond, geen prettige geur zegt haar moeder., 

 

Menses: 1 maal per half jaar en het duurt niet lang, vroeger heeft ze het wel eens heel erg 

gehad. 

 

Ontlasting: meestal 1 maal per dag, meestal ,s morgens heft ze de broek vol. 

Plassen: ze plast veel, ze drinkt ook veel. 

 

Ze heeft heel veel pukkels gehad, heel veel etterbulten., veel meeeters, kreeg daarvoor 

dyane pil, kreeg er slecht humeur van en mepperig. 

Vlak voor een toeval dan de lippen vaak wat opgezet en eromheen. 

 

Ze peutert veel in haar oren, ook met dingen.Vaak wat onrustig,vroeger veel looporen en 

veel blaasontsteking. 

 

Ze trekt heel veel met haar wangen en ze wiegt steeds heen en weer als ze op de grond zit 

.Ze kan heel intens lachen, vooral met muziek of wanneer ze iets te drinken of een koekje 

krijgt. 

Tot 16 jaar is ze thuis geweest, is half 94 uit huis gegaan.  

Slaaphouding: ze ligt nooit op de rug, ze ligt half buik, half zij.Heel lang op de knieen gelegen 

met de billen omhoog. 

 

Eind 97 is epilepsie erger geworden 

In 92 en 93: geen aanvallen 

In 94: 8 maal 
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Van 97 naar 98 loopt het erg op 

In 2002 36 aanvallen 

Nu in 2003 in 3 maanden tijd 11 gehad, de meesten op het Erf 

Ze is nu 2 weekeinden per maand bij de ene pleegmoeder. En bij de andere 1 nacht in het 

weekeind, wordt weer langzaam opgebouwd, is ziek geweest. 

 

Ze slaat zichzelf in het gezicht met verschonen en met uitkleden, of als iets haar niet bevalt. 

 

Als ik daar ben zit ze heel rustig op de grond , als haar moeder dan muziek aanzet begint ze 

te lachen, echt hee hard, ze geniet dan intens,later komt ze naar ons toe. 
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6e Oefencasus 

 

Casus vrouw geb. 1957, reden van komst: ernstig vloeien 

 

Is 4 jr. geleden eenmalig hiervoor geweest, kreeg toen Nat.M 200, daarna niet meer 

teruggekomen tot mei 2003. 

Mei 2003: 

Vloeien 6 weken, 2 niet. Ik ben aan eind van mijn latijn. Gynecoloog zegt nieuwe currettage+ 

hormoonspiraal, 5 jr geleden ook gehad, niets geholpen. Slijmvlies baarmoeder is dik. Ik wil 

dat mijn lichaam het zelf op moet lossen. Gaat gepaard met stolsels, helder rood alles, heel 

veel, soms golft het eruit. Moet het grootste maandverband elke 2 uur verschonen en soms 

vaker. Moet er telkens bed voor uit. 

Ontstaan toen ik teveel aan mijn hoofd had, 2 vriendinnen waren in de jaren ervoor 

overleden aan kanker. Voelde als enorm gemis, nog omdat ik me door hen echt 

geaccepteerd voelde. 

Drukte en spanning < 

Gepaard met slecht slapen, sta heel moe op. Vloeien maakt me willoos. 

Menarche 13 jr. normaal, buikpijn in begin. M. zei vies, ik verzon de eerste keer dat ik 

gevallen was, het is altijd vervelend gebleven. 

 10 jr. pil gebruikt, gestopt wilde kinderen, kwam geen menstruatie, uiteindelijk wel en bleek 

ik toch zwanger. 3 kinderen. 

Later als ik dacht dat ik zwanger was, bleef het 3-4 maanden weg, bleek dan toch niet 

zwanger te zijn. 

Week ervoor emotioneel, geïrriteerd, schreeuwen naar kinderen, vreselijk. 

Zwangerschappen 3x 9 maanden misselijk en 3x keizersnede. 

 

Gewicht: grootste angst gewichtstoename nu 130 kg(lengte ongeveer 1.60) Voelt als 

onheilspellend, dat er iets gaat gebeuren. Daardoor ook weer met dood bezig. 

Ik moet alles bij mezelf houden,sta niet toe dat partner emotioneel te dicht bij komt, angst 

controleverlies en dat ik alleen maar zal huilen en blijf huilen. Er is niemand die voelt hoe 

zwaar het is, het is van mij, ik moet er mee omgaan.  
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Ik zit altijd in de hulpverleners rol, heb tijden de huishoudens van de vriendinnen erbij 

gedaan. Nu begeleiding van verstandelijk gehandicapten, heel leuk, eigenlijk te moe, voel 

me schuldig als ik niet doe. 

Voel veel angst en verdriet, moeder overleden toen ik 6 was, non Hodgkin. Vader hertrouwd 

toen ik 8 was, voelde stiefmoeder niet als moeder. Vader bleef voor werk steeds 2 maanden 

in Engeland, voelde me altijd onveilig tot ik huis uit ging. Nu gaat het beter in relatie met 

haar. Als ik nu aan moeder denk heimwee naar iets wat ik nooit gehad heb. Ik heb 2 

maanden bij oma gelogeerd toen ze ziek was en ik mocht niet naar het ziekenhuis. Als 

iemand zegt dat die van me houdt kan ik dat niet accepteren, ik leg de lat heel hoog. Naarde 

kinderen is liefde vanzelfsprekend. 

Vader vorig jaar overleden. Toen kwam veel verdriet van moeder naar boven. Ik moet nu met 

mijn huidige moeder leren omgaan, moet van mezelf, wil het toch goed hebben.  Voel me 

niet echt prettig bij haar, zij is zo anders. 

 

Voorschrift. 

Tel 7-06-03: ging veel meer plassen, voelde me minder opgeblazen, ik ging veel n. buiten. 

1e weekend voelde ik me goed daarna hectische week. 

 

25-06-03: 7-06 ziekgemeld, week erna zweepslag in kuit. Ga nu nog 2 weken werken tot 

vakantie, ik ben met alle middelen gestopt. 

Altijd de vraag of ik het wel goed genoeg doe in relatie tot anderen, je kunt altijd doorgaan. Ik 

word boos als mensen niet zorgvuldig met anderen omgaan. 

Heel vervelende leidinggevende, ik was heel boos maar laat niets merken, zeg het thuis heel 

netjes. Ben eigenlijk nog heel boos. 

Ik had altijd allerlei wondjes, krabde het open, merk nu dat het schoon is. 

Lijf voelt beter, kan ‘s morgens beter bewegen. 

Nu vloei ik weer, de week ervoor viel mee, maar 1 dag emotioneel. Vannacht gaan vloeien 

zonder dat ik merkte, is nog nooit gebeurd. 

 

Voorschrift 

24-07-03 nu week niet vloeien, het vloeien kost me steeds meer moeite, zo passief. Als stopt 

meteen mobieler, slaap rustiger. 

Voel me moe en huilerig, overvalt me, er biggelen opeens tranen, vervelend, ga wel door 

met wat ik aan doen ben. 
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Ik let iets meer op mezelf, ben niet meteen naar stiefmoeder gegaan toen ze belde dat haar 

auto kapot was en ze niet weg kon, eerder zou ik meteen in auto springen. 

Moeheid is zo’n deel van mij, ga wel om 6 uur fietsen, zo heerlijk. Nu wel rust om thuis te 

zijn. Ik tel angstvallig af tot ik weer aan het werk moet, zie er enorm tegenop en vind het werk 

op zich ook leuk. 

Ik voel druk van emotie die ik weg druk(huilt) 

Voelde me vernederd door leidinggevende, walg van mijn uiterlijk, het gewicht heeft me van 

kinds af zo belemmerd, ik was als kind wel aktief, vanaf 8 jaar geleden is het me zo gaan 

tegenstaan. 

 

Voorschrift 

Tel 08-08-03: gaat niet zo goed, voel me gespannen, zie zo tegenop om over 2 weken weer 

aan het werk te gaan, bang voor wat arbo zal zeggen als ik me ziek meld, bang dat ze me 

niet zullen geloven, iedereen kijkt me aan, zo onzeker.  

Ik wil dat mijn lichaam het vloeien zelf oplost. 

Heftigheid van vloeien valt mee, ook geen stolsels. Voel me niet zo opgeblazen. 

 

Voorschrift 

21-08-03, me ziek gemeld, directe coordinator was heel lief. 

Huil veel, het overvalt me steeds, laat het maar gaan. Heel moe en schuldgevoel, mijn lijf wil 

en kan het nu niet meer, er is in mij nog wel iets dat moet, zie wel dat mijn lijf niet meer kan. 

Vloeien: rustiger dan in het begin, ik gemerkt dat als ik ergens heel erg tegenop zie dat ik 

dan erger ga vloeien, buikpijn en kramp krijg en er stolsels komen. Dan lig ik op bed, til mijn 

hoofd op, dan golft het eruit, ga me verschonen. Het is wel minder, eerst was het constant 

extreem, nu viel me op dat ik een tijd geen stolsels had. Ik hoef niet meer bang te zijn als ik 

wegga, het wordt niet te. 

Waarom heb ik het zover laten komen en zo lang laten duren. Ik kon mijn werk niet goed 

meer doen dat is de reden dat ik nu thuis ben.  

Ik ben zelf toestand in stand aan het houden, maar zie dat ik het ook kan beïnvloeden. 

Voel me heel onzeker en alle geluiden zijn te hard, schrik ervan. 

Ik sta al jaren moe op, kan het onderliggende gevoel van moeheid niet meer wegzetten. 

Keizersneden gehad, nu gevoel dat ik toen de kinderen bij me wilde houden. 
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7e Oefencasus 

 

Casus meisje 14 jaar. 

 

1 zusje en 2 broers. Gb 

Vader. Huidklachten 

Moeder. Gb 

 

Vaccinaties. Geen reacties. 

Na muggenbeet ooit en abces. 

Vetbult onder de linker voet. 

 

Zij heeft veel sproeten.  Wratten, grillig, om haar nagels van beide handen. Deze zijn al een 

keer met een agressief middel behandeld, mar weer terug gekomen. 

 

Rv.K. Moeilijk opvoedbaar, zeggen mijn ouders. 

 

Er is thuis veel ruzie om mij. 

Op de ene school was ik heel populair. Bij de leerlingen en bij de leraren.  Maar niet op deze 

school. Met name bij de leraar Engels. Ik heb hem niets gedaan. Later heb ik hem 

teruggepakt, want hij legde mij niets uit. Hij wilde dat niet. Hij liet mij links liggen. 

 

Ik zeg precies wat ik denk. Meestal heeft dat goede gevolgen, maar niet bij hem. 

 

Het is verslechterd sinds groep 7, 8.. 

Ik bots met beide ouders. Ruzie als ik mijn zin niet krijg. Het is om kleine dingen. En het 

verslechtert als mijn broer iets wel mag en ik niet. 

 

Ik maak mijn huiswerk. Ik zit op ballet. Daar ben ik iemand die alles regelt. 

 

Soms ben ik wat onhandig. Niet wat mijn benen betreft, maar meer met handje drukken. 

Ruzie is soms alleen maar met de deuren gooien, maar ook uitschelden. Woorden als  

kuthoer en rot op gebruik ik. 
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En daarna zeg ik niets meer tegen hun. Dan doen ze wel aardig. 

Aan tafel zit ik soms rustig en soms is er ruzie. Ik zeg altijd wat ik denk. 

 

Als ik een film heb gezien, kan ik er over dromen, maar ik ben niet bang. Ik wil wel eens 

alleen zijn, maar ben ook wel graag met anderen.  
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8e Oefencasus 

Casus vrouw geb.1972 

 

Start van behandeling was maart 2001 

Middelen en reacties: 

Calc 200: goede reactie: Vlot erna zwanger geworden. Gewrichten blijven goed  tijdens 

zwangerschap. Had met 1e zw.schap veel last van heupen in 4e maand, links 3 en rechts 1. 

Ext to bil en knie, lopen <. 

Sep: ivm misselijkheid 6,5 week zwangerschap. Goede reactie. 

 

Nu na 8 maanden de 2e zwangerschap jeuk over hele lijf. Heeft Antibiotica gehad ivm met 

bronchitis en sinusitis aan eind van zwangerschap. Ik heb sulph gegeven. 

 

Verhaal: Kwam bij me in maart 2001 om dat ze niet lekker in haar vel zat. Maakt zich overal 

zorgen om, haar kinderen, de wereld. Ze is IC-verpleegkundige. Ze kwam bij me na de ramp 

in Volendam, die heeft ze toen ook verpleegd. ‘Ik ben heel gevoelig, voel emoties van 

anderen. Als kind wist ik niet of het van mij of van de ander was’. Beschermde haar moeder, 

deze is door haar eigen vader sex. misbruikt . ‘ Ik had het gevoel dat ze niet van me hield, ze 

wilde niet met me knuffelen ‘. L.’s Oma heeft 3x een suicide gepoogd. 

 

DES: chocola, melk, warm eten. 

AGG: veel suiker, buik opgezet. 

Drinkt te weinig, geen dorst. Drinken > de ontlasting, die vaak te hard is. Aambeien. 

Urine: heeft tijdens 1e zwschap 3 x cystitis gehad. Bij te weinig drinken: pijn in linker nier. > 

druk 

Na beide bevallingen: dysuria, voelde wel aandrang maar kon niet plassen, is toen 

gecatheriseerd. Idem na knieoperatie met ruggeprik 

Heeft links kniebanden gescheurd, luxeert nu weer makkelijk. (is tijdelijk > op calc.) 

Slaap: veel nodig. Droomt veel over mensen, ‘wat doen die hier allemaal?’ 

Menses: onregelmatig 5-8 weken. Chagerijnig, zoekt ruzie, ontevreden. 

Vergelijkt zich met anderen, is het wel normaal wat ik doe? Wat wil ik eigenlijk? 

GEN: kouwelijk, maar houdt wel van de kou, hitte <. 
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FAM: vader: hartklachten, diabeet, cholesterol te hoog.  

 Moeder: x moeder en 2 zussen borstCA. 

Handen tintelden, tijdens zwschap begonnen, massage >, komt vanuit nek. 

Einde 2e zwangerschap werd haar vader met acute hartklachten opgenomen. Toen was ze 

ook verkouden en kreeg sinusitis en een droge blafhoest. Heeft antibiotica genomen omdat 

ze de bevalling niet aan zou kunnen. Placenta bleef voor een deel achter en is gecuretteerd.  

Heeft 1 maand erna een grote plek op linkerhand gehad met blaasjes, waar vocht uitkwam 

en jeuk. Heeft nu over hele lijf last van jeuk, < warmte, < wassen en droogte. 

Heeft sinds 2 maanden nu een mirene-spiraal. De menses is nog niet genormaliseerd. Blijft 

vloeien, oud bloed, maar na activiteit is het vers bloed. Is 4 maanden na bevalling weer gaan 

werken en heeft ook sindsdien weer last van knie (luxatie gehad). Sindsdien ook gestopt met 

borstvoeding. 

Ze wil graag weer gaan sporten omdat ze zich dan beter voelt, maar haar knie belemmert 

haar. 

Overwegingen: 

Ik denk dat een groot deel biografisch is en een stuk erfelijk. 

Ik denk natuurlijk aan carc met bijv ign. Maar ook aan thuj met lac-c, ivm biografie en 

verstoorde moeder-kindrelatie. Met haar oudste dochtertje wordt ze steeds met haar eigen 

kind-verdriet geconfronteerd. Ze zegt dat ze zich anders voordoet, zelfverzekerder doet dan 

ze is. Ze is heel populair in een groep en zeer zorgzaam voor iedereen. Links pleit ook voor 

thuj. En wat te denken van sep met carb-an?: emotioneel onder druk, identiteitproblematiek.  

 

Ik heb het gevoel dat ze te veel doet om maar aardig gevonden te worden. 
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9e Oefencasus 

 

Vrouw  1938 

 

Van beroep histologische analiste geweest. 

 

Gehuwd met Jan. 2 dochters en 1 zoon. 

Haar moeder leeft nog. Zij heeft ooit een longembolie gehad. 

Haar vader had schildklierkanker en overleed op 84jarige leeftijd. In 1996. 

Opa en oma zijn oud geworden 

Heel veel mensen zijn overleden aan tbc ( 8) of in het kraambed. 

Vader komt uit een gezin van 13 kinderen.  5 ervan zijn heel oud geworden. 

 

Ik ben nooit ziek. Alleen slijmbeurs ontstekingen. 

 

Heeft hormonen geslikt tegen overgangsklachten. 

 

Observatie: heeft een rood gelaat, coupe rose. Zij ziet er jachterig uit. Bonte kledij, Haren 

verward.  

 

4/12/2002 

Ik kom uit een gezonde familie. Velen zijn van ouderdom gestorven. Vader heeft lang 

geklungeld met zijn schildklier. Hij heeft er 30 jaar mee gelopen. 

 

Ik heb al 20 jaar pijn in de re. Schouder. Ik kan niet met mijn rechterhand schrijven. 

Ik doe alles met de computer. Ik ben dubbelhandig.  

< koud weer. < koud vochtig weer. > zomer. 

Ik ben stijf in de bovenste halswervels. 

Er zit veel pit in mij. 

 

Ik krijg tranen in de ogen. < fietsen in de winter, dan stroomt het water uit mijn ogen. ´s 

Avonds heb ik dan gesprongen adertjes. 
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Mijn gezicht is in de winter haast paars, met die coupe rose. < Als het koud is zie ik blauw. Ik 

had als kind wintertenen en nu nog als het heel koud is. 

 Ik heb koude handen, koude voeten en een heet hoofd. 

 

Mensen kunnen zo ontactisch zijn. Ze zeggen altijd wat over je uiterlijk en dat vind ik niet 

leuk. Ik kan niet tegen kritiek. Krijg ik hele erge schuldgevoelens. Ik wil niet dat zij slecht van 

mij denken. Ik weet hoe ik mij voor wil doen. Zo ben ik niet. 

 

Ik ben in het dorp diegene die zo hard fietst. Dat gaat nu eenmaal zo. Eigenlijk ben ik 

vreselijk lui. Ik wil mijn tijd zo functioneel mogelijk indelen. Heel efficiënt. Haast op de minuut 

af. Tussentijds heb ik dan tijd voor gezellige dingen. Tijd voor mezelf. Ik ben zo calvinistisch. 

Gek mens. Dat roept klachten op. Ik ben niet normaal rustig. Als ik op sta, ben ik al bezig. 

Mijn man zegt dan: eerst eten en bijkomen, maar dat kan ik niet. 

 

Ik heb ook veel energie. 

´s middags slaap ik 1 1/2  uur. Echt slapen. Maar ik ga ook niet voor 01.30 uur naar bed ´s 

avonds 

 Voor mezelf: ben bij de postzegelclub, doe rondzendingen voor verzamelaars en daarbij ook 

de administratie. 

Ik doe al 15 jaar vluchtelingenwerk: 10 jaar heb ik Nederlandse les gegeven en 5 jaar doe ik 

de administratie en klusjes en het cliëntenbestand. Ik werk 4 ochtenden voor hun. 

Ik wil wat te doen hebben. Dat is mijn gedrevenheid. Om 09.30 uur is thuis alles aan kant  en 

de koffie op. Mijn man is net zo fanatiek. In de vakantie fietsen wij 4 weken.  

Ik krijg mijn man amper naar de kinderen toe. 

 

>in een klein gezelschap. Ik amuseer mij niet op en feestje. Wij bridgen veel. Buiten het 

vrijwilligerswerk en het bridgen zijn wij thuis. 

Het liefst vermijden wij verjaardagen. 

De lompheid van mensen irriteert mij. Dat mensen vuil achterlaten op straat, dat zij zo maar 

de auto op straat zetten. Dat er geen respect meer is. Zij zien mekaar niet meer. 

 

Eigenlijk kom ik daar niet voor. Ik heb blaren in de mond. 
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Het is 2- 3 jaar geleden begonnen. Het gevoel dat ik de tong verbrand had.  << ´s middags. 

Ik had beslag op de tong, dat werd zwart. Het zit meer aan de tongrand. De tong is niet glad. 

Het lijkt ingetrokken. 

Mijn  hele mond voelt verdoofd aan, raar, wattig. Ik heb weinig speeksel. >> snoepje in de 

mond om speeksel aan te maken. Anders voelt de tong als leer aan. Soms de hele mond tot 

de keel toe verdoofd, wattig. 

 

Ik heb het meer koud dan warm. Ik heb meer last van de hitte ´s zomers. 

 

Ik ben wel met pijntjes bezig: wat zit er achter. 

  

Mevrouw kreeg Nux.v voorgeschreven en Carc. 

 Na 3 dagen geeft zij aan dat het iets rustiger is.   

 

23/12 

Ik heb iemand beledigd onbewust en nu is die persoon heel boos. De echtgenoot van de 

gekrenkte persoon heeft de deur voor mij dichtgesmeten.: deze mevrouw verliest wel eens 

urine en nu was de stoel waarop zij zat vochtig. Ik wilde haar helpen. Een tip geven en dat 

heeft zo uitgepakt. Het middel doet niets meer. 

 

Carb. An en Staph.  voorgeschreven.  

 

09/01/03. 

Het blijft nog wel door mijn hoofd spelen. Maar ook met mijn mond is er nog niets veranderd.  

Nux.v en sep.. 

 

28/01 

De opvliegers komen achter elkaar. Hitte en hartkloppingen en af en toe wat zweterig. Mijn 

tong, mond brandt. >> eten en drinken. Ook ´s nachts zijn er geen veranderingen. 

 

Ik heb een hel fijne relatie. Beter kan het niet. Ik spreek mensen aan als ze iets fout doen. Is 

misschien niet altijd even tactisch. Ik doe wel mijn woordje. Opkomen voor wat fout is. Als 

jongens vuil achterlaten zeg ik het. 

Mijn nek is verkrampt. 
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Kramp in de voeten , tenen , kuit.  

Bedankt voor je moeite, ik wou dat ik iets terug kon doen. 

Caust en carbol/an  voorgeschreven. 

 

12/02/03   

We gaan dadelijk 4  weken fietsen en plantjes zoeken. 

Ik heb op school altijd leren determineren en dat doe ik nog. In de vakantie, zei pa altijd, 

moet je wat doen. 

Wij gaan altijd de natuur in. We kunnen in de berm gaan liggen en foto´s maken. Wij hebben 

pas nog de ´vrouwenschoen´ gevonden. Zij worden altijd geplukt en daar kan ik mij zo kwaad 

over maken. Ik heb met mijn man mensen weggejaagd die ´parnassia´ plukten. Dat is de 

meest beschermde bloem. 

 

De wereld van nu! Ik ben bang voor de gevolgen; bang voor de natuur. Wat er allemaal al 

weg is. Dat zit diep, dat maakt mij boos. Wat blijft er nog over voor onze kinderen en 

kleinkinderen. 

Bang voor deze oorlog. Deze wapens: veel ergere wapens. 

 

Fanatiek ben ik ook met bridgen. Ik zit daar 100% geconcentreerd. Ik wil winnen. Wat ik doe, 

is bijna volmaakt, perfect. 

 

Het ging in opgaande lijn goed met de tong. De opvliegers zijn ook een stuk minder. Het is 

nog lang niet weg. De mond; het begint nu ´s avonds. 

Ik heb het gevoel dat het wattige gevoel iets >>> 

Ik durf niet te zeggen dat er iets echt goed gaat, want dan gaat het weer minder. 

 

Als er kritiek is op de vluchtelingen verdedig ik dat wel. Ik weerleg het wel. 

 

Fanatiek. 

Als ik het voor het zeggen zou hebben. 

 

Ik heb 10 jaar les gegeven en dat is overgenomen door het graafschapcollege. Mensen 

spreken mij aan. Ik heb een brief geschreven en kreeg een brief terug. Dan praten zij over 
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integratie. Moeten de vluchtelingen de Nederlandse taal leren, maar er is geen plek!!! 

Ouders moeten toch hun kinderen wegbrengen. 

Ik zoek de weerstand niet op. Ik zie het wel. Het is zo moeilijk in mijn eentje. 

Als ik de gelegenheid zie om iets te bereiken dan doe ik het wel. Wat ik kan doe ik. 

Ik wil mensen helpen, maar ik kan het niet. 

Ik doe zodanig vrijwilligers werk dat de begeleiders hun werk kunnen doen. 

 

Wij zijn mensen die graag thuis zijn. Ik hoef niet op visite. <<< dat moeten. Heb ik een hekel 

aan. 

 

Ik zou het erg vinden dat cultuur verloren ging. Ik hou van cultuur, antiek. Ik probeer er wat 

aan te doen door het geld te delen.  Of ruimte te delen. 

Ik geef niet om kleding. 

Mensen helpen is heerlijk. 

Mijn  rechter heup is <<<<. Met traplopen, als ik op de rechter zijde lig. >>>op de rug liggen. 

<< zitten.>>> fietsen. 

 

Hooikoorts in het voorjaar Niezen, niezen. Jeuk aan de ogen. Tranende ogen, maar geen 

branden. Ook het zonlicht is geen probleem. 

 

Wat ik doe moet perfect overkomen. Bang om het niet goed te doen. Ik wil helpen, maar ik 

wil niet tot last zijn. 

 

Ouders zijn heel  erg afstandelijk. Dat is mijn probleem. 

Mijn 1e  menstruatie: dat was vreselijk. Er zal wel bloed komen, zei mijn moeder. Zij kreeg 

net een nakomertje. Ik voelde mij nat en vies. Meer dan ..pak maar een luier… is er niet 

gezegd. Ik heb 14 dagen met een luier gefietst. Wij konden thuis nooit nergens over praten. 

Moeder is 91 jaar nu. Ik heb het haar nooit gezegd. We gaan goed met elkaar om. Wij 

hebben nooit liefde gehad, wel aandacht. Ik heb het wel verwerkt. 

Niet alles vergeven. Zij heeft mij weinig gegeven. Geen liefde. Zij heeft mij eenmaal gekust. 

Lichamelijk nooit affectie gehad. 

Ik ben het wel gewend. Als ik haar kus ter begroeting, wendt zij haar hoofd af. 

Vader was ook afstandelijk. Alles was taboe. . 
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Met mijn kinderen heb ik ook te weinig geknuffeld. Ik zou dat zo over willen doen. De 

kinderen hebben mij dat nooit verweten. 

 

Ik help graag. Verstandelijk. Nuchter. Reëel. Ik voel heel diep in mijzelf dat het mij niet raakt 

Ik ben heel erg bazig. Ik bemoei mij overal mee. Ik spring overal tussen. Ik vergeet dat ik het 

niet moet doen. Ik moet dat anderen ook laten. 

Ik ben graag onafhankelijk. 

 

 

Mevr. Is daarna nog 2x geweest en ik weet niet waarom, maar ik ben van de Caust afgestapt 

en heb toen Phos gegeven en Nat.m en als laatst zelfs Ars. Maar op Nat.m en Ars zijn er 

totaal geen reacties.  

 

Zij is ergens een wereldverbeteraar en zij heeft in haar huwelijk heel veel compromissen 

gesloten, zodat ze het nu heel fijn hebben. Omdat zij best wel vaak gekwetst is (bridgeclub, 

vrijwilligerswerk, moeder), is Staph niet zo´n gekke gedachte en Caust ook niet. Maar in haar 

heupklachten zit totaal geen verbetering. Hoe komt het dat ik dat met de middelen niet aan 

kan spreken. 

 Zou jij mij kunnen adviseren. 

Carc. ( veel verantwoording dragen) en China (elk jaar terugkerende hooikoortsklachten)  

heb ik wel steeds erbij gegeven. 
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10e Oefencasus 

 

Meisje van 10 jaar   Laatste uit  gezin van 4 kinderen.    

Broer en zussen zijn veel ouder. 

Geb : 1992 

 

Erfelijkheid:  

- Moeder: hooikoorts, reumatische aanleg, gewrichtsklachten. Vroeger veel 

oorontstekingen. Moeder heeft een depressie gehad en is bekend met veel angsten 

- Oma: 71 jaar    Maagdarm klachten, hysterie; heeft reumatische artritis, ontstekingen in 

rug. Labiele, gevoelige vrouw 

- Opa: 76 jaar, heeft hartklachten, reuma, artritis en maagdarm klachten 

- Vader: Zwakke rug met uitstralende zenuwpijnen in been. Vader heeft ook een 

depressie gehad. Reumaklachten in familie 

- Opa: †  71 jaar  Hartinfarcten, bypasses, reuma handen, malaria(Jappenkamp) 

gestorven aan een verwaarloosde longontsteking na duivenmijt 

- Oma; gestorven door suïcide op 61 jarige leeftijd, was een depressieve vrouw 

 

Observatie: Bleek meisje met rossig haar, zit zelfverzekerd, nieuwsgierig  aan mijn bureau 

en vertelt zelf haar verhaal. Fragiel voorkomen.  

 

Hoofdklacht : Voelt zich s’avonds alleen en soms ook bang. Bang in mijn buik en hoofd.(Als 

er iemand logeert voel ik me niet alleen.) Ik ga dan een boekje lezen, dat helpt soms maar 

later word ik dan weer niet lekker. Bang dat papa en mama weg zijn gegaan  of dat er 

iemand in de dakgoot zit. Ik ga dan naar beneden, voel me misselijk en krijg hoofdpijn. Als er 

iemand bij me zit gaat het goed. Ook massage en kriebelen helpt. Soms krijgt ze Rescue 

druppels. 

Ook zou ik zo graag ergens logeren maar ik krijg altijd heimwee en moet dan uiteindelijk 

weer naar huis. 

 

Moeder: Als baby ging ze alleen slapen als we een hand op haar oor legden. Nu gaat 

moeder de was opvouwen vlakbij haar slaapkamer met de deur open maar er moet 



 

 
 

Oefencasussen  8,11 Competentie 1.9, 1.10      HAN Cohort Orion  122008  34 

lichamelijk kontakt zijn. Ze sliep altijd bij ouders in bed en de laatste tijd op een matras in de 

slaapkamer van de ouders. Eigenlijk hebben we altijd bij haar in bed moeten liggen tot ze in 

slaap viel. Moeder vroeg zich af of het geen manipulatie was  maar is er inmiddels van 

overtuigd dat er een diepe angst zit en neemt het heel serieus. Het is een kind met een groot 

gevoel voor verantwoordelijkheid. Als ze bv veel huiswerk heeft ziet ze er als een berg 

tegenop. 

 

Zwangerschap/Bevalling: op 37 jarige leeftijd, onverwacht, vlak na een spontane, vroege 

abortus. Ondanks een sterilisatie van echtgenoot een half jaar ervoor. Zware misselijkheid 

de eerste drie maanden, de laatste maanden ook veel misselijkheid s’ochtends. Veel braken 

en galklachten.  

Bevalling; geen moeilijke bevalling, wel zijn de weeën gestimuleerd door strippen van de 

baarmoederhals. 

Borstvoeding 9 maanden, vanwege werk was Suzanne vanaf drie maanden een paar uur bij 

de oppas, kreeg afgekolfde melk, maar toch snel flesvoeding erbij. 

 

Vanaf 1 jarige leeftijd kreeg moeder een depressie die ruim 2 jaar heeft geduurd. Suzanne 

sliep toen steeds bij moeder en was de reden dat moeder bleef volhouden!!!!!!! Terwijl ze 

soms de zin van het leven niet meer inzag. 

 

Ontwikkeling : Rustige baby,  harmonieus kind, vrolijk, open en met een goede motorische 

ontwikkeling, Gebitsopbouw is ook normaal verlopen. Fragiel uitziend maar lijkt kwetsbaarder 

dan ze is. 

Had vroeger een vochtig achterhoofd. 

Niet echt snel zindelijk en s’nachts lang in de luiers. 

Vanaf kleuterleeftijd was ze vaak verkouden en hoesterig. Vaak longontsteking, bronchitis,  

raakt snel onderkoelt, draagt graag een wollen hemd en blijft kwetsbaar in het voorjaar. 

Diagnose Cara werd gesteld met een zware huismijt allergie en een mildere kattenallergie 

Warmtehuishouding werkt nu beter nu ze wat ouder wordt.  

Heel goed geheugen!!!!!! 

Inentingen: Vanaf kleuterleeftijd alleen de DTP! 

 

Medicijnen: Veel gebruikt: kalkvoedingszouten,  
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                    Antibiotica voor longontsteking. 

 Bij verkoudheid en longproblemen de antroposofische middelen; Phosporus/tartatus 

afgewisseld met Aconitum cum Bryonia elk uur 10 druppels. Dit helpt heel goed. 

 

Mind;  het is een kind wat heel wisselend is, met vriendinnen doet ze heel stoer en is 

ontzettend druk, ze vliegt er helemaal uit en draait door. Als iemand bv vraagt hoe haar 

knuffel heet zegt ze honderd keer heel overdreven druk  Piepje, piepje, piepje!!! 

Ze vliegt en rent door huis. Grenzeloos.  Aan de andere kant is er dus een bange stille 

Suzanne die niet alleen in kan slapen, erg aan haar ouders hangt en heimwee heeft en 

daardoor nog bijna nooit bij vriendinnen heeft gelogeerd. Ze gaat wel heel dapper en moet 

dan vervolgens om 24.00 huilend naar huis gebracht worden waar ze zich erg voor schaamt. 

Tijdens het consult heeft ze een uur heel geconcentreerd stil op de stoel gezeten en heel 

serieus alle vragen beantwoordt. Ze kan ook heel rustig zitten tekenen en knutselen. Ze is 

heel populair op school. Sommige kinderen zijn bang voor haar. Volgens haar meester heeft 

ze soms een giebelbui die de hele dag duurt.  

Is heel geduldig 

Wil veel aandacht 

Schaamt zich als ze gejokt heeft en zegt dan sorry 

Heeft een hoge pijngrens. 

Lichamelijk kontakt is belangrijk. 

Kan makkelijk vergeven. 

Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel,  

 

Het allerleukste: Spelen met vriendinnen en met haar ratjes. Drukke spelletjes, gekkie 

spelen, giebelen.  

Het minst leuke: opruimen, gezeur en het moeten, als ze iets Moet dan komt ze in de 

weerstand. Bliksemflitsen. 

Als ze boos is gaat ze gooien met dingen, bijt in haar kussen, steekt haar vinger op en gaat 

heel lang gooien met een balletje tegen haar slaapkamermuur. 

Jaloers: Ze is heel jaloers als ouders bv knuffelen, ze gaat er dan tussen staan. 

 

Delusions /Angsten 
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- Als ik aan het wandelen ben met papa en mama of een vriendin of op school of ergens 

zit heb ik het gevoel dat ik gevolgd en bespied wordt. (Schreef ze later op een briefje 

aan mij, was ze vergeten te vertellen) 

- Dat er iemand in huis komt of in de dakgoot zit 

- Dat ik alleen gelaten word 

 

Generaliteiten : 

 Kouwelijk met klamme handen en voeten. 

Houdt niet van wassen!!!!! Vindt een oliebadje wel lekker. 

 

Slaap:  Komt moeilijk in slaap, rekt het naar bed gaan en vertelt dat ze net doet of ze een 

spelletje nog af moet maken enz. Ze sliep vroeger in knie- elleboog positie.  

Tegenwoordig  slaapt ze in op haar buik, soms zijde. Moeder zegt dat ze vaak als ze komt 

kijken op haar rug ligt, helemaal open met armen en benen wijd. Praat in slaap. 

Wordt vaak vroeg wakker maar slaapt dan wel weer in. 

 Kan s’ochtends niet wakker worden, is moe zit op school vaak te gapen. 

 

Food: Eet weinig, heeft snel genoeg.    Drinken:drinkt weinig  Dorsteloos 

Vroeger dronk ze wel melk en karnemelk, nu alleen nog biogarde 

Heeft ook geen honger 

Desire:  Pita broodjes met kruidenboter (4) 

             Zout en zuur (3) toen ze 2/3 jaar was  lustte ze al heel graag olijven 

              Fruit (4) kiwi, mango, groene zure appels, citroen. 

Aversion: Vis (3), brood(1) 

 

Incidenten : 6 jaar liesbreuk  

 

Kinderziektes : waarschijnlijk rode hond maar niet ernstig. 

 

Inentingen : DTP 

 

Fysiek: Vanaf de kleuterklas Cara, snel verkouden, heel gevoelig voor temperatuur 

schommelingen. 

- In het voorjaar snel verkouden. 
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- Vanaf een jaar of 8 diepe wratten, die moeilijk met stiksof weg te krijgen waren 

- Regelmatig wormen, heeft net weer een wormenkuurtje gehad 

- Gevoelig voor luizen 

- Heeft zwakke enkels 

- Suzanne begint groter te worden, ze ontwikkelt wat haargroei, borstjes en heeft last van 

witte vloed. 

- Heeft regelmatig last van hoofdpijn. 
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11e Oefencasus 

 

Man Geb. 1937 

 

Zw. Schap + bev. Ik ben geboren met een hazelip 

Daardoor als kind altijd oorontsteking 

Vaak verkouden 

KZ: mazelen,b bof, waterpokken, geelzucht (heel erg) 

Loopoor 

Enkels schoppen tegen elkaar 

Zweerderijen � tetanusspuiten 

Altijd griep 

 

Med.  

Hg. Bl.dr. 

Jicht 

Griepprik 

 

Erfelijke belasting: 

Vader had ook hazelip� heeft ondeluk gehad-nek gebroken en overleden 

Zus van moeder had TBC 

Broers en zussen: hg.bl.dr. + zenuwachtig en fobiën 

Moeder: ouderdomssuiker 

 

3 zussen + 1 broer 

vriendin van 86 jaar 

Ik ben timmerman 

 

211102 R.v.K. Hg. Bl.druk misschien al wel 20 jaar + benauwd op de borst 

 

Hartonderzoek loopt nu nog 

Last v.d. heup jicht a.d. tenen gehad� jaren geleden 
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Heb een heupziekte waardoor het ene been langer is dan het andere�met 18jaar 

geopereerd 

Nu last v.d.heup 

 

Pijn o.d. borst: 

Bij hond uitlaten� dan loop ik te prakizeren  Over alleen zijn.... 

Fietsen de bult op 

 

Stukje geschiedenis: 

Vader en moeder waren volle neef en nicht 

Vader was dominant 

Ik ben veel alleen geweest, nooit gepraat v.w. hazelip, heb 1 keer verkering gehad 

Toen kreeg vader dat ongeluk� ik heb de rol van vader overgenomen, was de oudste 

Toen moeder ziek werd, heb ik haar tot het laatst verzorgd; tillen, WC, spuiten enz. enz.  

Ik moest alles doen. 

Ik vond het fijn dat ik het doen kon. 

Zij heeft vroeger voor mij gezorgd, ik doe het nou... 

Toen ben ik gaan praten, veel geregeld. Ik moest wel, maar was tot die tijd mensenschuw. 

Vader had een druk leven: was ook timmerman. 

 

Ik ben veel geplaagd vroeger: veel uitgescholden 

Ik kon wel goed voetballen, werd Abe Lenstra genoemd! 

 

Ik heb een gehoorapparaat 

Altijd oorontsteking� 1 oor geen gehoorbeentjes meer door alle ontstekingen 

 

Ben koukleum 

Ik moet met mijn familie contact onderhouden, anders blijf ik straks alleen... 

Ben ik bang voor 

Nu alleen zijn is niet leuk (relatie) Ze is net mijn 2e moeder! 

 

Grootste klacht is eigenlijk dat hij impotent wordt van de medicijnen (zegt vriendin er tussen 

door) 

Hij voelt mij heel sterk aan... 
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Ja, dat komt door moeder. Dan zijn mijn zorgen dat ik alleen ben gelijk weg. 

Eerst wel zin in sex. Ik voel me minderwaardig.  

Ik heb een schuldgevoel naar mijn familie toe (vanwege relatie). Eerder kwamen ze alle 

zondagen. 

Ik hou van tuinieren en kan de hele middag spitten. Dan niet benauwd. Kan ik met iedereen 

praten (in zijn dorp). 

(vriendin) in zijn huis staan alleen maar foto’s van moeder, er hangt nog de sfeer van de 

overledene. 

Ik ben gehecht aan de plek. Ga nooit meer weg. Gooi ook nooit wat weg. 

 

Slaaphouding: li-re zij 

Slaapt rustig Persp: ja 

 

Gauw warm 

 

Food des:   av: 

Alles    kip 

Karbonade   biefstuk 

vlees     koude groente 

    witlof 

 

Ontlasting: 2 dagen niet / soms wisselend 

 

Zenuwen en denken < 

Ergens heen + spanning< 
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12e Oefencasus 
 

 

Meisje  1998 

 

Geb. Keizersnee 

Slechte start � 2e apgarscore was goed 

Ontlasting binnengekregen 

BV nee 

Vacc. Ja, maar geen herhalingen en Menigococ meer. Huilerig koorts 38graden 

Kruipen wou ze niet, verder snel in ontwikkeling 

 

Erf: asthma 

Bronchitits 

Opa prostaat ca 

Oma rheuma 

Oma borstca 

Oma en alle zussen + nichtjes preventief baarmoeder eruit voor hun 30ste . 

Opa alcoholist 

Tbc:nee 

Allergien familiair 

Spina bifida en een oudoom is ‘niet goed ‘ 

 

Veel ziek geweest v.a. 2e maand 

Altijd verkouden, altijd koorts 

Ontstoken oogjes 

1ste drie maanden veel huilen 

veel wormen gehad (+ kuren) 

 

Rvk  Heftig persoonlijheidje 

 

Med. Veel Ab 

Rontgen heupen en luchtwegen 
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Karakter: 

Wraak 

Vrolijk en blij aan de andere  kant. 

<als ze haar zin niet krijgt. 

Ze gaat gillen, door het lint, smijt dingen op de grond. 

v.a. de geboorte past ze zich goed aan. Overal, maar ze laat het dan over zich heen komen 

en huilt ’s avonds bij ons thuis. Wat emotioneel zwaar drukt, komt ’s avonds terug. 

Slim kind/helder/wakker. 

Danst veel/linkshandig/gek op dieren. 

Pop boos op/pop mocht nooit kleren aan. 

Ze laat zich op de kop zitten door andere kindjes. 

Geen geduld/onmacht (moeder herkent dit van haarzelf). 

Moeder zegt: 

Ik loop de hele dag achter de feiten aan. Ze is super chaotisch/ Turbo stand. 

Ze gaat op weg, wordt afgeleid en hup weg is ze. Wat ze ziet gaat ze achteraan. Van de hak 

op de tak. 

Je kijkt er soms vreemd op, a.o. je geen verbinding met haar krijgt, a.o. ze niet bereikbaar is. 

Ze wil het liefst frobelen, water, zand, deeg, enz. 

Ze zegt ja en doet nee. Ze doet alles wat verboden is. Ze kan niet zelf spelen en drentelt 

achter moeder aan. Anders breekt ze de toko af. Uitdagend. Snel over de rode en uit haar 

humeur. Snel moe. 

Super jalours op Dani. Ze is hem poepzat (zegt moeder) Ze zorgt ook heel goed voor hem! 

Opvallend goed. 

Bij verdriet kruipt ze in me zegt moeder. 

 

Des warme dranken 

KAAS/fruit/groene groentes/pasta’s    rondom haar tweede jaar.  

Av. drinken 

 

Des. Rondom haar vierde jaar: 

Pannekoeken 

Spinazie 

Patatjes 
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Vleeswaren + brood 

Kaas 

Koude melk 

choc 

 

Moeilijke slaper/later beter/met vooral veel knuffels bij zich/soms slaapt ze op haar knietjes, 

soms dwars,soms achterstevoren. 

Ze ziet vaak witen heeft donkere kringen onder d’r ogen 

Paar keer armpje uit de kom/rondom het 1ste jaar 

Muts op als baby�anders verkouden 

Ze valt altijd veel/veel ‘ongelukjes’/veel splinters in haar voetjes/snel armpje uit de kom. 

Ze is heel warm 

 

Ziektegeschiedenis: 

Ze is veel en vaak ziek. Geen ernstige dingen maar verkouden, buikgriepjes met spugen en 

diaree (heftig), ze heeft roodvonk gehad (heftig), hoesten enz. enz. Vaginaal: rood,pijnlijk, 

sterke geur�zoet weeig, geen afscheiding. wormen  

Vaak was het zo, dat wanneer ik een consult had gedaan en middel gegeven, dat moeder 

dat niet gelijk gaf, maar weken wachtte en dan tussendoor weer drie keer voor een ‘acute’ 

situatie belde..... 

Als ze komt is het een schattig Puls.kindje. Je smelt werkelijk. Heerlijk verlegen en super lief. 

Grote ogen en superonschuldig. 

Thuis krabt, slaat, bijt ze iedereen als het haar uitkomt. 

 

Later: 

Liefst bij ouder in bed slapen 

Fijne motoriek >> 

Ze blijft extreem�gillen/onmacht 

Heel perfectionistisch/oefent net zolang tot ze het kan 

Kiest zelf haar kleren 

Ze komt op voor Dani/verantwoordelijkheidsgevoel/maar kan hem niet met rust laten. 

Wilskracht/wil groter zijn dan ze is 

Dwingend  

Warm  
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Te veel prikkel << gaat ze door het lint/heeft structuur nodig/past zich overal aan en ontlaad 

thuis. 

Onverwachtse dingen << gaat ze dor het lint 

Ze is heel druk met anderen / bepalend /teroriseert 

Dwangmatig. 

Dan krijgt ze een krentebaard. Op d’r bil, been overal wondjes en waterwratjes/opgezette 

amandelen;ze ruikt uit haar mondje: zuur/ijzergeur 

 

Denise zou een beelddenker zijn. Ze heeft een psychologisch onderzoek gehad. 

Intelligentie:Hg gemiddeld niveau 

Ze wil de touwtjes in handen houden (tijdens de onderzoeken) Stuurt daarin, stelt vragen en 

observeert kritisch. Hoort veel geluiden uit haar omgeving (is dat mama?) 

Aandacht en concentratie wisselend. Inzet goed. 

Ze is heel onzeker. 

Ze plast nu weer in haar broek. 

Moeder vraagt zich af of de school wel de juiste school voor haar is. 

Relatie moeder/Denise is erg gevoelig. 

Moeder reageert op Denise veel meer dan op Dani. Dani is stoicijns en gaat meer zijn eigen 

gang. Moeder en Denise zijn hun hele leven(tje) al in strijd met elkaar.  

 

Middelen (incl.acute situaties) 

Sulph t/m 0/6 

Sil t/m 0/3 

Puls t/m 0/10 

Ipec/ars 

Carc t/m 0/4 

Tub t/m 0/6 

Cham t/m 0/2 

Cina 0/1+0/2 

Thuja t/m 0/5 

Med. t/m 0/3 

Bell t/m 0/3 

Lyc t/m 0/6 

Lac. H. t/m 0/2 
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Nu, v.a. 20.02.03 weer begonnen met Med. Omdat ik denk dat de sycotische tendens nog 

niet voldoende is aangepakt.  

Denise was een van mijn eerste patientjes en ik heb me ws.ook regelmatig van mijn spoor af 

laten houden door haar moeder. De paniek en hectiek van de boodschappen.  

Ik wil graag Denise ‘op een rijtje zetten’ , om van daaruit constructief verder te gaan.  
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13e Oefencasus 
 

 

Man geboren 1960. 

 

Erf: 

Vader  overleden op 39 jarige leeftijd trauma. (ongeval) 

Moeder longontstekingen + CARA + OK + roken. 

 

Entingen: DKTP Hepatitis komt binnekort. 

 

Medicatie: Ascal, Selokeen, Zocor, Nedios. 

Medicatie in het verleden: Prednisolon, AB, Codeine, Inhalatoren. 

 

Operaties: Speekselklier eind jaren 70. Knie OK 1991. CAG en PTCA in Utrecht. 

 

Hoesten is de reden van komst. Sinds 1998 hoesten. Doe ik al heel lang. Na inspanning. 

In 1998 griep gehad. Is bronchitis geworden. Vanaf dat moment hoesten. Gaat niet meer 

weg. 

AB en Prednison gehad. Gaat niet meer over. Hielp ook niet. 

 

Hoesten als de pieper overgaat. Schrik ik even. Na inspanning.  Flink in beweging komen is 

het over.  Kriebelhoest. In de nacht beter dan overdag.  Temp. verschillen = << 

Van warme naar koude ruimte of andersom is meer hoesten. 

Alsof er taai slijm in de bovenste luchtwegen zit. Rochelen niet. Longen zijn schoon. 

 

Chronisch de hele dag door kriebelhoest. Skeeler veel. Stilstaan = hoesten 

 

Hoofd: 

Vroeger veel migraine al vanaf drie jaar. Als druk, als warm hoofdpijn. Inspanningshoofdpijn. 

Saridons hielpen goed. Nu nauwelijks meer last van. 

 

KNO: 
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Veel verkouden geweest. Mijn hele leven al. Ooit zouden de amandelen eruit. Is toen net niet 

doorgegaan. Neustussenschot OK na gebroken neus na val. 

 

Maag: geen last van 

Des: Witte bonen. Pasta, Kaas. 

Av: Niet uitgesproken afkeer. 

  

Koffie ben ik gek op. 8-10 kopjes per dag. 

Wit wijntje in de avond. 

 

Slapen op rechter kant. Slaap wel goed. 

 

Uiterlijk rustig en beheerst. Innerlijk maak ik me wel eens druk. Blijft binnen. Ik kan het niet 

zo naar buiten. Kan dingen wel goed van me af zetten. 

 

Hoesten ben ik moe van, zat van.  Is er altijd. Spanning verslechterd.  Doe nu aan fitness. 

Skeeleren wil niet. 

 

 Ik vind niet dat ik een ander met mijn  problemen moet opzadelen.  

 

1985-2002 gewerkt bij defensie. Prachtige tijd gehad. Na dotter in 2001 was het meer ieder 

voor zich. Reorganisatie en sluiting dreigde voor mijn onderdeel. 

 

Bij inspanning  kan ik soms 15 minuten doorhoesten. Hoest buien. 
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14e Oefencasus 
 

 

Man Geboren 1950 

 

Erf. Bel.  

‘tering’ Oma mk  

Opa oud  mk 

Oma vk vroeg overleden 

Opa vk 

Neef + nicht hart overleden jong 27 jr. en 53 jr. 

Vader Maagca. 85 jr. 

Moeder 95 jr. Geworden 

Broer Rheuma  Gewrichten is wel familair 

Zus Lymfeklier Ca. (ze is er door gekomen) 

Wij zijn allemaal onderzocht op lymfeklier CA.  � GB 

 

Med. 

 4 soorten medicijnen v.d. stijfheid (een lederextract) 

Sulfasalazine  

Pijnstillers 

Vitaminetabletjes 

Goudtabletten (gehad�enorme jeuk van) 

Hormoonspuiten 

 

Biografie: 

KZ bij mijn weten niet gehad 

Ik was nooit ziek  

Wel geelzucht gehad/6 weken op bed samen met mijn tweelingzus.  

Mocht geen vet eten. 

Was de jongste van 12 kk. samen met tweelingzus. 

We hadden een boerderij thuis. Is altijd gezellig geweest. 

Vader was baker� het was wel armoed troef. 
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Ben timmerman, nu bij een klein bedrijfje. 

 

Gehuwd; 3 kk 

 

050303 RvK: Rheuma al 17 jaar. 

Vliegt het hele lichaam door. 

Overal 

Laatste tijd steeds meer. Ook ontsteking van slijmbeurs en pezen. 

Hand is dik. Ik MOET de zomer weer terug�hoe warmer hoe beter.... 

Vocht en herfst << 

Pols zit vast� vergroeiing 

 

Is van de ene op de andere dag gekomen, vingers geen kracht meer. 

Mijn broer heeft rheuma met vergroeiingen, daar heb ik nog weinig last van, alleen dikke 

hand. 

Het is onstaan na een verwaarloosde griep� kreeg longonsteking. Veel te snel aan het werk 

gegaan. Na twee weken al.  Toen kreeg ik acuut rheuma. 

In het begin een ½ jaar gesukkeld. Toen kon ik niets meer! Kon niets! Twee hele moeilijk 

jaren gehad. Ik was pas 35. 

Doorzetten! Nu voor 50% afgekeurd. 

’s Morgens is alles eerst stijver. Moet op gang komen 

In de winter< 

Als ik niets meer zou doen.... 

Hele erge spierpijn in de gewrichten + krachtsverlies. Het is vliegende rheuma. 

Maar, kan zo slijmbeursontsteking worden. Heel erg. Spuiten voor gehad. Hormonen. 

Peesontsteking 2 jaar geleden. Zoveel pijn! Tinteling i.d. vingers a.o. ze zo uit elkaar ploffen. 

In het begin heb ik zwemmen geleerd. Samen met Niels afgezwommen. Nu niet meer, ik ga 

toch niet met oude vrouwtjes zwemmen... 

Ik praat er nooit over. Ervaar het als last. Als ik kruepel loop denk ik dat iedereen kijkt.  

Ik lees de bijsluiters nooit, dan ga je dood. 

Het ontsteekt zomaar. Kan heel kort zijn. Rug altijd last van. Soms er doorheen en dan 14 

dagen plat liggen >> 

 

Ik heb altijd veel gevoetbald. Zeer fanatiek.  
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Er in zitten. Ik was overal fanatiek in. Als ik fanatiek ben, ben ik kortaf. Ben het niet gauw met 

een ander eens. Ik wil graag gelijk hebben, bewijzen. Ik geef niet gauw toe. 

Ik was keihard, maar nooit gemeen. Willen winnen. Ben gestopt na het trouwen. Ik heb 

geen groot verantwoordelijkheidsgevoel. Agnes regelt de boel. 

Nog wel wat in het 4e gespeeld voor m’n plezier. 

Vogelsport is m’n hobby. Het kunnen winnen. 

Paardensport ook. Het kijken naar renpaarden. Hensten keuring. Mijn broer fokte paarden. 

Nu ga ik er met m’n neef heen. We geven dan van te voren de punten, en dat heb ik altijd 

goed. 

Er moet wel iemand met mij mee. Alleen vind ik het niet leuk. (wedstrijdelement) 

 

Ben liever buiten dan binnen. 

Temp. Gewoon 

Weinig of nooit ziek geweest 

Sleep heel goed�soms wakker v.d. pijn. 

Ben een ochtendmens. 

Sliep op de buik, maar door de pijn kan dat niet zo goed meer. 

Ontlasting gb iedere dag 

 

Food. Des.    Av. 

kip    asperges 

dropje 

drink weinig 

Sinds de rheuma ook geen alcohol meer. 

 

 

Ik heb hem Carb. V. 0/1 1xdgs. gegeven en Tub. 0/2 3xdgs. 

Na ongeveer 11/2 week is hij ziek geworden. Dat heb ik niet geweten. Hij is gewoon 

doorgegaan met werken. Totdat hij nog ruim een halve week later echt ziek werd.  

Longontsteking. Kopjes pus, stinkend, hg. Koorts, enorm hoesten enz. enz.  

Ben gaan afwisselen; Carb.v V. 0/1 en Pyrog. 0/2 in afwisseling om de drie uur.  

Daar volgde direct een verbetering op. ’s Avonds was het hoesten al beduidend >> en de 

koorts aanzienlijk gedaald. Hoestte alleen nog veel slijm op. 

Nu is de koorts weg, hoesten overdag weg, ‘snachts nog wel maar dat >> per nacht.  
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Hij is nog heel slap, persp. Veel (dag en nacht) Kriebelhoest, slijm ophoesten ook minder. 

Hij was zeer ongeduldig. Het duurde hem allemaal te lang. Heeft tegen z’n vrouw gezegd dat 

ik wel met heel goede argumenten moest komen wilde hij niet naar de Ha gaan. Wou weer 

aan het werk. Ben toch immers nooit ziek.... 

Ik heb inmiddels blijkbaar zeer goede argumenten gehad, want hij is ‘om’. 

  

Vragen: Hoe nu verder? 

Op welk moment overgaan naar mogelijk ander middel? 

Wat met de medicijnen? 
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15e Oefencasus 
 

 

Man geboren 1963 

 

Erfelijkheid: 

Ouders alcoholverslaving, rookverslaving. Sociale drinkers. Altijd bier. 

Vader: Longca leeft nog. 

Moeder: Nervositas en Adipositas. 

 

Broers van vader: Longca 

Ouders van vader: Longca 

Vader van moeder: Longca. 

 

Entingen: DKTP reacties niet bekend. 

 

Iatrogeen: Antibiotica’s vaak gehad i.v.m. keelontsteking. Penicilline allergie 

      Vaak Paracetamol en APC in het verleden. 

 

Burgerlijke staat: Gehuwd. Zoon Martijn 6 jaar. 

 

Voorkomen: Adipositas. Fors. Grote moeizaam zich verplaatsende man. Moelijk lopend. 

 

Biografie. 

 

Zwangerschap: 

Geen problematiek voor zover bekend. Bevalling geen medische ingreep. Niet ingeleid. 

Eerste kind was doodgeboren. Ik was de tweede. Weet niet of angst daarin een rol heeft 

gespeeld bij mijn moeder. Wel heel gewenst kind.  

 

Jeugd: 

Kort gehouden. Klein gehouden. Deels uit angst deels uit liefde. Is niet bewust gebeurt. 

Alcoholproblematiek zolang ik weet. Er was nooit geld. Er werd geld verdient maar het was 
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altijd op. Pas later zo geassocieerd. Heeft veel kapot gemaakt. Geen geweld. Wel 

gekleineerd. 

 

Gepest op school. Met de kleding. Ik werd gekleed. Paste niet in de mode tendens van dat 

moment. Ik hoorde er niet bij. Ook vanwege mijn uiterlijk. 

 

Ben niet boos op mijn ouders. Wel teleurgesteld erover. 

 

1999 

R.v.K.  

Al heel lang pijn. Rheuma onderzoek geen resultaat. 

Niet klagen maar dragen opgevoed. 

Ben veel wakker s’nachts. Een wonder dat ik het nog vol hou. 

Waarnemend leidinggevend bij Humanitas. Administrateur. 

 

Ik word de laatste tijd dikker. Doe niets meer aan sport. 

Lijkt spierpijn. Aanraking <<. Lichte aanraking al <. Alsof gespannen. 

 

Huisgezin vroeger onderdrukking. Psychische onderdrukking. 

Vraag niet meer om advies. ‘Jij kunt toch niets’. 

Band met de ouders is nu rustig. 

 

In de nacht 5-6- keer uit bed om te plassen. 

Om het uur plassen ook overdag. Ik zweet ook heel veel de laatste tijd. 

Heel veel transpireren ook van de inspanning. Verdoe de laatste 2-3- jaar een kussen alleen 

aan het zweten. 

 

Jichtaanval: Stijf. Handen geheel vast. Schoudergordel heel gevoelig. 

 

In 1997 gestopt met sport. Gevoel dat ik minder kon dan anderen. Erfelijk adipeus. 

 

Hoofd: Transpiratie. Af en toe wel eens hoofdpijn klachten. 

KNO: GB 

Hart: GB 
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Longen: Kortademig bij inspanning wel eens. Traplopen. 

 

Maag: GB 

Desires: Witlofschotel/hartig     Aversions: Worteltjes 

Darmen en stoelgang: Gb. 

Urinewegen: Vaak plassen. Geen pijn bij het plassen. 

Slaap: Slaap op linker zij. Val er meestal op in slaap. Droom niet. 

Gehuwd. Suat = Turkse echtgenote. Heeft donornier. Beëdigd tolk Turks.  

Onderzoekend van aard. Alles boeit me. Brede interesse. Leergierig. Computerfreak. 

 

Voeten: Zwemmerseczeem. 

 

Qua karakter vind ik mezelf niet tegenvallen. Ik kijk niet in de spiegel. 

 

 

Calc-C 01 t/m 0/9 

 

 

2000 

Kan aanraking beter verdragen. Vind daarom seks prettiger. Kan beter draaien met deksels. 

Beter open krijgen van potten bijvoorbeeld. 

 

Nog maar twee keer uit bed om te plassen. Kan beter ophouden. Minder vaak aandrang. 

 

2000 

Acute jichtaanval. Voet dik rood en gezwollen. Been neemt ook in omvang toe. Heel veel pijn 

gehad. Lopen kan niet.  

 

In relatiesfeer is alles verbetert. Spontaner opstellen. Ik praat makkelijker. Zij komt ook met 

emotionele dingen nu. Gaat beter. Ze is niet meer zo gesloten. 

Mijn vrouw wil drie dingen: 

Een zelf gekozen man. 

Kinderen. 

Een eigen huis. 
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Dhr. Krijgt in de daarop volgende periode Bryonia/Rhus.T/Colch in afwisseling met Calc-C. 

 

2000 

Moeheid is er. Geen uithoudingsvermogen. Kan zo in slaap vallen. Ook opstaan is niet je van 

het. Vlucht in bier drinken. Het is nooit goed, het is altijd mijn schuld. Ik heb geen lol in 

dingen.  

 

Ik eet heel veel. Heb de hele dag honger. Ik eet alles wat los en vast zit. Ik leef maar een 

keer. Blijf honger houden na eten. 

 

Ik ben onzeker. Ben een kluns. Blijf ik eeuwen met me mee dragen. Heb een houding 

ontwikkeld van lachen en vrolijk zijn. Faalangst. Tegen dingen opzien. 

Tot 2001 Lycopodium LM 0/1 t/m LM 0/7. 

 

Tintelingen in handen. Geen grip. Stijf gevoel. Zat op de fiets. Doorstroming komt beter door 

als ik mijn armen laat hangen. 

 

Klammige handen, zweterig. Gewrichten pijnlijk. Rug, benen eb voeten gaat goed.  

 

Veel aangepakt. Zelfvertrouwen gaat heel goed. Zelfs al zou ik een dikke voet krijgen, ik heb 

meer doorzettingsvermogen. Mijn ouders hebben me onderdrukt. 

 

Ik ben een heel stuk verder. Gaat hartstikke goed met mij. Ik maak me er geen zorgen meer 

om.  Kom meer voor mezelf op. Ik ben vrolijk maar ik heb ook mijn buien nog af en toe. 

Ik ben veel sneller, vlotter. Is echt lang geleden. Sinds trouwen niet meer gehad. 

 

2002. 

Warm-koud gevoelig. Transpireren bij de minste inspanning.  Met name in de nacht de 

meeste klachten. 

 

Faalangst is er weer. Voor alles, voor mensen. Ik hou het niet vast. Stort dan in. Mijn eigen 

mening komt er niet uit. Kwets ik mensen of word ik gekwetst. 
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Kleinerend. Ik doe het niet goed. Onderdruk mezelf. Geen boosheid. Bezig met hoe kom ik 

over. Ik wil altijd netjes en lief zijn. Netjes overkomen. Ik ben niet duidelijk genoeg. 

Schaam me voor hoe ik er uit zie. Heb er negen weken dagbehandeling opzitten bij Mediant. 

Zenuwachtig. Mezelf kleineren. Naar beneden halen. Vreet me op van binnen. Mezelf niet 

accepteren. Heeft lichamelijke weerslag. Zweten, daardoor kouvatten. 

Moeilijk om met mensen om te gaan. Bang voor mensen ben het liefst alleen. Alleen in huis. 

 

Ik pas me constant aan. Ik moet mijn eigen mening naar buiten brengen. Bang dat ik je lastig 

val. Aardig gevonden willen worden. Twijfel. 

 

Des: Witlofschotel, hartige dingen.  Aversion: Worteltjes gekookt. 

 

Verkrampt nek schouders. Ik ontspan ook niet. Thuis leven vrij goed op de rij. Mediant stop.  

 

Stemmingen dat ik me heel droevig voel. Huilen bij het horen van muziek.  

Na het eten vaak wat misselijk. Zelfs minder vet koken maakt daarin geen verschil. 

We communiceren makkelijker. Ik ben ook veel thuis.  

 

Probleem is mensen. De wensen van mensen. Ik kan niet kiezen.  

 

Als ik bij het voetbalstadion  naar het toilet moet kan ik niet plassen. Kan niet plassen als er 

iemand in de buurt is. 

 

Angst voor alles. Faalangst. Ik kom hier naartoe. Pomp me als het ware op. Adem diep in om 

hiernaar toe te gaan of waar dan ook naartoe. 

Kerstman spelen op school: Omdat anderen het leuk vinden. 

Omdat ik dingen aan wil pakken.  
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16e Oefencasus 
 

 

Vrouw geboren 1983 

 

Erf.Belasting 

Opa Suiker 

Tante Suiker 

Vader chol. Te hg. 

Oom allergisch 

Moeder v.a. 40 jr. i.d. overgang en schildklierproblemen 

 

Zwangerschap; veel spanning 

Ik was klein 4 pnd.  

Moeder postnatale depr. �bij vader was ik rustig 

BV gb 

BV ja 

Vacc. Ja gb 

KZ: waterpokken 

Nooit ziek geweest; soms griepje 

 

Heb 1 zusje 

MBO directiesecr. 3e jaar; Ik wil de management-kant op. 

 

Med. Insuline 

Pil v.a. m’n 13e 

Griepspuit 1x 

 

RvK Pfeiffer 

 

Afgelopen do. geconstateerd. Heb het sinds twee weken. 

Bultjes achter op m’n hfd. Opgezette klieren (li) 

Keelklieren opgezet ao stijve nek en heel erg last v.d. keel – met slikken 

Moe; slechte conditie merk dat bij sporten en fietsen; slaap veel 
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Geen zin om te eten; geen honger; laatste paar dagen ook geen dorst nu > 

 

Concentratie gb 

Ontlasting gb 

 

Suikerziekte; v.a. nov. ’99 � spuiten (16 jr.) 

3x per dag eten> 

laatste tijd a.d. hg. Kant 

Ben heel erg afgevallen 

Dorst, vaak plassen en slecht slapen v.h. vele plassen  

Humeurig 

Nu geen klachten meer 

 

Sleep; goed re.zij of rug 

 

Hobby’s; 

Uitgaan , lezen, fitness 3x per week 

Ben het liefst buiten 

Heb het altijd koud 

Geen persp. 

 

Food: des.    Av. 

Italiaans   aardappels 

Patat    broccoli 

Zoet choc***/melk  vlees 

 

Ik ben vrij rustig. Niet gauw op de voorgrond. 

Door suiker wat wisselende stemmingen. Kan heel boos worden ineens. Ze loopt dan 

weg(zegt vader). Kan zo weer over zijn. Draait het weer bij. 

Ze zoekt niet zo gauw lichamelijk contact. Niet zo aanhalig. 

 

Ze is een doorzetter. Met haar studie haalt ze de resultaten die ze wil halen. Door laxheid de 

mavo gedaan ze kon wel meer. 

Noemen me soms stuudje. 
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Ga binnenkort op buitenland stage met m’n suiker, maar daar maak ik me nooit druk om. 

Nu heb ik Pfeiffer en ben wel boos. Anderen hebben niets.... 

Vroeger was ik bang voor vreemden. Wel vriendinnen en kon ook met klasgenootjes wel 

goed opschieten. Heb altijd wel veel vrienden om me heen. Geen uitspattingen. 

 

Als ik iets plan en het gaat niet door = verzet. 

Ik ben niet zo flexibel. 

Afspraak is afspraak. 

Ik voel me erdan verantwoordelijk voor. Ben heel sociaal en sta altijd klaar voor anderen. 

Thuis is dat anders....Het kan een troep zijn, dan ruim ik het zelf wel op. 

Ik wil trouwen en een gezin. 

 

Menses. 

Heel ziek van. Sinds m’n 13e de pil en nu nergens meer last van 

Was het ook heel onregelmatig 2-5-3 weken er tussen. 

Buikpijn, hfd.pijn, rugpijn. 

1e M. Met 12 jr. 

 

Vader: 

Ze kon heel boos worden als klein kind (6 jr.) 

Nee....driftbuien. Niet bij zinnen te krijgen! 

Schreeuwen � op haar kamer 

Heftig en rustig is ze; tegenstellingen. 

 

Andere klachten; 

Ik heb heel erg haaruitval de laatste tijd. 

Hele plukken er uit. 

Wel eens de schouders vastzitten beide kanten� teveel belast bij fitness. 

Mijn nagels brokkelen. 

 

Ik heb haar Carb. An. 0/1 en Spong. 0/1 gegeven. 

Daar >> ze direct op. Ze vroegen zich zelfs af of  ‘de Pfeiffer misschien tussen de oren had 

gezeten.......’ 

Haar suiker was omlaag gegaan van 8 naar 7. 
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Boosheid (wisselende stemmingen) bleef nog. 

Ze is verkouden geweest. Ben eigenlijk vaak verkouden zegt ze. Ben vatbaar. 

Eigenlijk gaat het heel goed, ik heb nergens meer last van. 

 

Doorgegaan met de middelen. 

 

3e consult; 

Het gaat heel goed. Ik sport weer 4x per week! En ga ook weer uit. 

Boze buien worden rustiger. Niet meer zo heftig. 

School goed. 

Heb wel erge koude handen en voeten. 

Suiker hg. / lg. Afhankelijk v.h. eten. (likeur) 

Nagels brokkelen nog. 

Pil (nav. toelichting) wil ik nog wel mee doorgaan. 

 

4e consult. 

Gestopt met de middelen.  

In Engeland ging het redelijk. At onregelmatig. Merk ik direct. 1x Hypo gehad. Afgelopen 

week thuis weer. Heb fantastische tijd gehad in Engeland. 

Carb. An. 0/10 + Spong. 0/10 

 

Gemotiveerd en afgesproken dat we nu voor haar suiker gaan.  

 

Prognose w.b.t. suiker? 

Middelen wisseling? 
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17e Oefencasus 
 

 

Meisje geboren 2001 

  

Consult 1 nov 2002. 

 

Nu 1 ½. 

Erfelijk: 

 Moeder: GB 

  Opa X 64: tijdens hartkathederisatie op zhuis gestorven. Hartklachten. 

  (zijn grootouders allebei aan kanker overleden.) 

  oma 64: GB 

 Vader met 1 jaar oud, valse kroep gehad.  

  Opa 72: GB 

  Oma 69: rookt wel. Ouderdoms diabetes. Grootmoeder ook ouderdoms Diabetes. 

 

Wij hebben tot 5 jaar geleden gerookt. Ouders ook. 

Alleen in de familie bij een oom van moeder eczeem. 

In febr 2002 kreeg ik een vlek , mijn schoonvader ook en Z. ook een vlek bij de handen…. 

 

Reden van komst. 

Eczeem. 

Het is begonnen toen ze 8 weken was met een grote smetplek van oor tot oor onder haar 

hals. 

Knalrood. 

2 weken daarna begon de eczeem op de boven benen. Droog, jeuk, krabben. 

Toen ze 4 maand was naar Sicilie, zon en zee. Nog slechter 

Rode vlekken, landkaart idee, grillige vorm. Vooral op de benen en krabben. Die rode 

vlekken � krabben� schilferen. Hele benen onder. 

 

Moeder wil de benen laten zien. Famke gaat huilen op het moment dat moeder ze mij laat 

zien. Moeder zegt: ‘ze huilt omdat jij ernaar kijkt en als je nog niet eigen bent, mag je haar 
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niet aanraken. [ Ik betwijfel dat omdat ze bijna vanaf het eerste moment heel vertrouwd doet 

en direct met me speelt en dingen geeft. Ik moet haar veters strikken, enz……] 

[hierom huilen --> snoepje krijgen] 

 

Hormoonzalf � witte bruine vlekken nadat er zon op komt. 

 

Mind 

Ze is een open kind, gemakkelijk. 

 

ECZEEM: 

Ruw krabben, tot bloedens toe. 

Als ze ’s nachts wakker wordt, dan is het vanwege de jeuk. 

Onbedekt dan gemakkelijker en dus sneller krabben. 

Kapot gekrabt tot bloedens toe, dan is de jeuk minder. 

 

Als haar weerstand minder is, bij ziek zijn of zo, dan lijkt de jeuk erger en komen er ook meer 

vlekken opzetten. 

 

Zon << leek zo een beetje vorige vakantie. 

In mei dit jaar naar klassiek homeopaat ( Helga…) in Hengelo geweest.  

Carc gekregen. De eerste keer werd het veel erger. Na herhalingen geen verandering meer. 

Allen carc gekregen in verschillende potenties. 

 

Hormoonzalf helpt heel goed. Gebruik klein beetje op de plekjes en dan 3x per dag. 

En elke dag vasseline zalf erop smeren. 

 

Met 11 ½ week uitslag in de knieholte. 

Met 3 maanden nog smet plek onder de kin. En erg droge huid. 

Na de vaccinatie DKTP; na 3 ½ uur begon het te werken, toen huilen en krijsen. Zetpil: beter. 

 

Vanaf 3 maanden naar de creche. 

 

Soms eens een dag wat overgegeven en lichte verhoging. Famke is nog niet echt heel ziek 

geweest. Ze heeft bijna nooit wat. 
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Nog geen kinderziektes gehad. 

 

Mind: 

Felle tante. 

Ze uit zich heel goed. Boos =boos, blij = blij. Haar mimiek is heel duidelijk. Laat zich de kaas 

niet van het brood eten. 

Muziek vindt ze mooi. � dansen door de kamer. Ze is snel af te leiden. 

Ze heeft een hekel aan afpakken en corrigeren. 

Ondernemend en actief. 

Slim. Kan zich goed uitdrukken, goed praten.  

Met 14 maanden stappen en lopen. 

 

Bang geweest: afgelopen zondag liet ik haar heel even alleen buiten staan in de storm. Toen 

extreme paniek. Misschien door het kolossale. 

En aan zee met 6 maanden, bij het zien van de golven, klampte ze zich angstig en stevig 

aan ons vast. 

 

Ze loopt meer om mij (= moeder) heen te draaien. 

Houdt van frunniken en prutsen met dingen. Ze is fijner in de vingers dan haar broertje. Veel 

geduld en verfijnde motoriek. 

 

Poepen en plassen : goed. 

 

Eten: des warm eten, alles wel. Druifjes = lekker.Ze eet goed. 

 

Slapen = goed. 

 

Zweten, allen als ze gedroomd heeft. 

Warm kind:  Ze heeft het niet gauw koud. 

 

Als ze krant lees, wil ze perse bij mij op schoot en dan de krant kapot scheuren. 

Iedereen kan wel een kus krijgen van haar. 

Als ze ziek is: dan laat mij maar rustig liggen. Ik hou alles wel in de gaten, niks willen missen, 

maar met rust laten. 
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Gisteren: jeuk � huilen. En jengelen. 

Ook wakker van de jeuk. 

 

Op consultatie bureau: ze is al ver in haar ontwikkeling van spreken enzo. 

 

Zwangerschap: Super. 

Bevalling:  super. Ze woog 6 pond. 

 

 Baby:  goede slaapster, rustige baby, makkelijk, heel tevreden. 10 weken haar borstvoeding 

gegeven. 

In dezelfde week: haar 1e fles gegeven, 1e x inenting; toen ook die eerste smet plek. 

Eten en drinken = goed. 

 

Controle bloed op allergie ofzo.; bloed was goed. 

 

Vaccinatie:  3 uur na de 1e prik. Heel hard en heel lang gehuild. Na zetpil heeft ze een 

goede nacht gehad. 

 

ANALYSE. 

Op de eerste keer volgde een behoorlijke verergering, daarna geen reactie meer gehad. 

De 500 en 30 waren korrels, de lm d.m.v. oplossing en schudden uit een jampotje innemen. 

Daarna gestopt omdat het geen enkel effect had. 

Nu nog een poging, omdat met de zalf we niet verder komen. Het helpt wel heel goed, maar 

het gaat niet echt weg. 

 

Het begint eigenlijk allemaal in de zelfde week: 

1e fles voeding, 1e x de inenting met DKTP en HIB met een reactie van huilen; hard en lang + 

zetpil. En die eerste smetplek. 

 

Wat te doen met die smetplek weet ik nog niet zo goed, maar er ontstaat dan wel iets op de 

huid. Daar gaat de lichamelijke reactie naar toe. 

Met 3 maanden duidt dat volgens mij ook op een erfelijke belasting en ook op een eigen 

constitutionele acute uiting. Iets was latent en komt na een trigger opzetten. 
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In het voorschrift zou dit meegenomen moeten worden. 

Met de DKTP nosode, Carc, Thuja 

 

Verder is ze een felle tante, die wel goed in haar vel zit. 

Als ze ziek is, laat haar maar rustig liggen. 

Haar eczeem is hinderlijk voor haar, en het ziet er ook wel acuur hinderlijk uit. Bij ontbloten 

� last en krabben tot bloedens toe. 

Droog, jeuk, krabben en dan schilferen. 

 

Ze heeft gauw jeuk. 

Familiair zie ik weinig indicaties. 

Ik denk dat de vorige homeopaat de Carc gaf op basis van de vaccinatie in combinatie met 

eczeem. Maar alleen zo carc geven heeft denk ik geen zin omdat er geen ‘houvast is. 

 

Bij dit meisje zou Psor en Thuja een optie kunnen zijn. 

Ik zou dit dan doen op basis van de heftige jeuk en de eczeem en de vaccinatie schade. 

Thuja ook als ondersteuning van de Psor. De DKTP nosode zou nog een alternatief kunnen 

zijn. 

 

Na een stuk of 8 eczeem gevallen vind ik het steeds moeilijker worden…… 

Natuurlijk zie ik ook mogelijkheden voor Carb v, merc, later sulph. 

i.v.m. de heftige jeuk en de hoeveelheid vlekken is mijn voorstel de Psor en de Thuja. 
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18e Oefencasus 
 

 

Jongen geboren 1996. 

 

Medicijngebruik: december 99 antibiotica i.v.m. bronchitis en oogontsteking. 

 

Familie: 

Neef van moederszijde heeft eczeem. Allergieën komen in de familie voor. 

Rheuma in de familie. Veel kanker, darm en longkanker. En doofheid (gehoorapparaten). 

 

Hij heeft 1 jonger zusje. 

 

Tijdens de zwangerschap was hij heel onrustig in de buik, schopte moeder de ribben blauw. 

Zwangerschap van 40 weken, ontsluiting normaal,tijdens de persweeën tang nodig gehad. 

Alles leek goed daarna, apgar score was goed, allemaal perfect, geen zuurstof gebrek 

gehad. 

 

d.k.t.p. + b.m.r. wel een paar dagen koorts gehad maar was er niet heel erg ziek van. 

Hij was overal een beetje laat mee,liep met 1 ½  jaar en zat met 10, 11 maand. 

Tanden begonnen te spelen vanaf de 5e  maand. Heeft hij wel veel last van gehad, moeder 

gaf Chamodent. 

Op het consultatiebureau klaagden ze over zijn motorische ontwikkeling. 

Hij is een keer echt koortsig geweest, heeft toen geen medicatie gehad. 

 

Als baby lachte hij heel weinig, maar hij deed ook eigenlijk niets. 

 

Indicatie: Ontwikkelingsstoornis. Hij heeft wel eens een keer koorts, voor hij 1 jaar was, was 

hij 14 dagen ziek en heeft hij 3x antibiotica gehad. Hij heeft last van groeipijnen. 

 

februari 00. 

 

Met de lengte heeft hij altijd boven de lijn gezeten. 

Hij heeft een enorme deuren tick, op het irritante af. 
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Hij is constant bezig met deuren. Alle soorten. Schuifdeuren, rode deuren, gele deuren, ziet 

alles precies, alles met deuren. Electrische garagedeur, kan daar weken mee bezig zijn. 

 

Vakantie?, dat moet iedereen dan horen, praat met de meest vreemde mensen, ongeremd. 

Voor niemand bang. Met leeftijdgenootjes heeft hij echter weinig contact. 

Met Sinterklaas voelt hij helemaal geen spanning, het zegt hem allemaal niets. 

 

Bij correctie,en kwaad worden,spartelen schoppen en tekeer gaan. 

Toen hij kleiner was bonken uit kwaadheid. Op vakantie alleen maar druk met de liftdeur in 

het hotel, niet met de sneeuw buiten. 

 

Hij liep wel eens weg, nou niet meer, maar hij gaat zo naar wildvreemden. ( je hebt echter 

geen gevoel van contact!). Praten met mensen bij de kassa. 

Hij heft het dwangmatige allen maar met deuren. 

 

Hij kan een paar minuten spelen en dan moet er weer wat anders. 

Heel snel afgeleid en zo druk!!! 

Hij is de hele dag beweeglijk en druk, we zijn blij dat hij ’s nachts wel slaapt. 

Vorige week is hij voor het eerst naar groep 1 gegaan eerst 2x per week. 

Hij is absoluut niet weerbaar. 

Hij maakt geen contact en vliegt alle kanten op. 

Hij leeft in een heel eigen belevingswereld. 

Huildagen, hij heeft dagen dan huilt hij de hele dag. 

Heel weinig rust, continue bewegen. Gaat naar de buren i.p.v. spelen in de speeltuin. 

Het is altijd een strijd met hem. 

Ik ga dat doen of ik ga dat doen. Ik ga huilen. 

Ik ben stout, hij slaat zichzelf aan het hoofd en gaat op de gang staan. 

Hij kondigt alles aan wat hij gaat doen. 

Verder is hij ook heel lief, maar hij doet helemaal niets. 

Als hij iets moet dan wil hij helemaal niets meer. 

 

Hij eet redelijk goed. 

Pasta’s vindt hij lekker, macaroni, spagetti, hij ontbijt niet. 

Brood met appelstroop, nog nooit een snoepje gehad. 
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Een lollie, is 2x likken en laat de rest liggen. 

Nog nooit een ijsje gehad. 

Doosje rozijntjes. 

 

In de 4 jaar van zijn leven heeft hij 1x overgegeven. 

Lust wel worteltjes. 

Kool wel, rode kool. 

Momenteel eet hij redelijk goed. 

Gek op vlees. 

 

7 00 uur wakker, gelijk eruit. 

18.30 naar bed.  Slapen, hij slaapt goed. Meestal op de zij. Hij zweet heel snel. 

Alleen bij onweer of wind wakker ’s nachts, dan komt hij uit bed. 

Bang voor wind en onweer. 

Boos, bij harde geluiden, bang voor een motor. Dan behoefte aan rust. 

 

Je krijgt hem ’s middags niet naar bed. 

Hij wil heel graag weg, eruit, naar buiten. Pappa zullen we weggaan?. 

Hij heeft wat eczeem bij zijn linker oog gehad. 

 

Thuis is hij niet zindelijk, op school plast hij wel op de w.c. 

Thuis plast hij gewoon in de broek. 

 

Consult maart 2000. 

Met de 0/3 ging het beter,het valt andere mensen ook op. 

Hij is rustiger. Hoewel hij nog wel van alles wil doen. 

Niet echt meer van die driftbuien, dat is veel minder. 

Hij is ook vrolijker, is beter gehumeurd, lacht meer, het is anders dan voorheen. 

Hij is wel ziek geweest, vanaf vorige week woensdag tot maandag j.l koorts gehad, 5e ziekte 

volgens de huisarts. 

Hij had uitslag,was helemaal rood, de armen de benen de buik zaten onder en het gezicht 

was helemaal rood. Rond de mond zag hij helemaal wit. 

Hij was ook heel erg verkouden, heeft nu geen koorts meer, de vlekken zijn ook weg. 
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Klaagt niet meer over pijn in de benen. Loopt nog wel houterig. 

Ook de deuren tick is er nog,hij wil zelf altijd de deur open doen. 

Of alle deuren dicht doen, het moet allemaal dicht zijn. De deur moet dicht. 

 

Ik wil…. Hij is heel koppig. Net als met de zindelijkheid,hij plat en poept nog gewoon in de 

broek, wil niet naar de w.c. (nee ik ben bang!) 

Hij doet alleen wat hij zelf wil. 

 

Algemeen wel rustiger, beter contact, het heeft wel effect. Het valt op dat hij anders wordt. 

Hij is bang voor onweer en wind, wil dan bij zijn ouders in bed. 

Koortsuitslag bij de mond na vorige week. 

Hij drinkt veel beter dan vroeger. 

Hij slaapt verder goed. 

Wil nu wel boter op zijn brood. 

 

Consult juni 00. 

Met Hemelvaart  j.l  ziek geweest, toe 5 dagen het middel niet gebruikt toen ging het <<. 

Nadat hij met 0/7 begonnen is ging het weer beter, met 5x schudden. 

 

Vorige week was hij zo vervelend, hij verslikte zich bijna met het eten,hij was zo bang zich 

opnieuw te verslikken dat hij 5 dagen niet heeft gegeten. Dit gaat nu wel weer beter. 

Het is een tijd goed gegaan en nu gaat het weer een beetje op en af. 

Al gauw in paniek om het minste of geringste, hoewel hij nu minder bang was voor de 

optocht. 

Dat dwangmatige met deuren is er nog wel, maar hij begint nu ook buiten te spelen. 

Hij gaat naar het speciaal onderwijs, want op school gaat het niet, hij krijgt niets mee. 

 

Hij is minder druk, meer voor rede vatbaar. Hij vliegt niet meer alle kanten op. 

Hele korte spanningsboog, heel kort dingen doen. Dat gaat op school ook zo. 

Hij ziet en hoort alles en reageert overal op. Let dan niet meer op wat juf verteld. 

Hij is pienter genoeg. 

Bij correctie krijgt hij alsnog de mogelijkheid om te gaan zitten en te luisteren, maar doet dit 

niet. >als het raam open kan en schuift. 
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Hij loopt echt weg, hij weet wel waar hij heen wil. Naar een ander ‘niet normaal’ jongetje. 

Zindelijk worden wil nog helemaal niet. Hij moet een luier aan. Wil niet op de w.c, anders val 

ik in de w.c. 

Wat hij niet wil doet hij niet. 

Verder gaat het zijn gangetje, alleen de concentratie is slecht. Hij zegt ook vaak dat hij niet 

naar school wil. Hij doet daar ook helemaal niets. 

 

(lang blond jongetje met blauwe ogen.) 

 

Slaapt goed meestal op de zijde, keurig. 

Blijft gewoon keurig liggen. 

 

Eet redelijk, maar je moet hem wel voeren. 

Consult december ‘00. 

 

Goed te pas, zo kennen we hem eigenlijk niet. 

Veel rustiger. Niet meer zo driftig en huilerig, gewoon gezellig. 

Dat waren we niet zo van hem gewend. Hij is veel redelijker en vrolijker. 

Zelfs Sinterklaas vond hij heel leuk dit jaar, vorig jaar ging het langs hem heen. 

 

Hij heeft een oorontsteking gehad. (anti biotica voor gehad, ouders hebben geen contact 

opgenomen.) En hij hoestte heel erg. 

Verder niet ziek geweest de afgelopen periode. 

 

Minder dwangmatig met deuren. Hij gaat wellicht naar een medisch kinderdagverblijf, hij zou 

een vorm van autisme hebben. 

Hij kan nog wel lang doorgaan met: waarom dan? Etc, etc. 

Heel vrolijk verder. In oktober was het nog heel veel slechter. 

Consult maart 2001. 

 

 

 

19e Oefencasus 
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Vrouw  68 jaar oud: 

 

- Grijs haar, tenger, stoop shouldered. Uit zich onzeker, zoekt bevestiging. Netjes. Maakt 

grapjes. 

- CC: Grote wittige wrat op MCP-gewricht linker wijsvinger sinds 1 jaar. Doet pijn bij stoten 

en druk. Steekt. Ook wrat op linker onderarm. Vroeger alleen 1 wrat onder de voet. Wil 

van de grote wrat af. 

- Bruine vlekken (3) op armen, gezicht m.n. Op rechter hand 1 platte bruine verdikking. 

- Hoofdpijn: paar keer per dag zwaar voorhoofd (2) na eten (2); > na 15 min. ‘Teveel 

hersens’. < teveel eten (3).  

- Twee keer per week hp boven ogen of midden voorhoofd (3). < on waking (2-3): vanuit 

nek naar hoofd: stijf, of hersens verkrampt zijn (2), > als poosje op is. Meer eetlust erbij 

(1-2), naar frisse dingen, appel, cracker. < spanning, haast (ergens mee bezig en bang 

dat niet af krijgt), verkeerd liggen (2). Spanning: druk maken om bv. kleinkind, over dat 

het een paar jaar terug slecht met hem ging. Of om haar arm die slecht geneest. Moeie 

ogen (prikken, schraal, droog) bij hp (2-3) > kou. 2 x p.wk. Finimal nodig. Hp < na slaap 

overdag. > koude washand of hand erop (2). 

- Maakt zin niet af. 

- Hernia diafragmatica. Zuur komt omhoog na vet eten, teveel eten (3), bij bukken (2). 

- Maagpijn > winden (2), 1 x per week. Opgezette buik (2). 

- Veel winden (3), meer dan ooit. < on waking (2), omdraaien in bed (2). 

- Moeilijk op woorden komen (2-3). Ziet ertegenop als met vreemden moet praten. ‘Lullig’. 

Weet wel welke letters erin zitten. 

- Pijn rechter schouder (deltoid), begon na val jaren terug, < in maart 03 na schok van 

plots overlijden schoonzus + haar man, daarna heel langzaam >. Sinds mei fysiotherapie. 

Steekt als erop ligt (2), moeilijk goede houding vinden (2). Pakt schouder vast. 

- Aambeien tijdens vakantie in Drenthe. Afvegen en aanraken is pijnlijk: snijdend > koud 

water (2). 

- Des. gebak (2), kaas (2-maar niet op brood). Av. ei (3), koffie (2). Nausea van koffie, ei. 

Minder des. chocola. 

- Dromen: veel mensen; is druk. Slaapt op rechter zij. 

- Gevoelig voor geuren, m.n. vieze geuren. 

- Des. in zon zitten. 

- Snel koud. 
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- Jeuk rug plekjes, < aanraken (2). Jeuk linker tepel. 

- Ontlasting soms hard. Bibberig als te laat eet. 

- Opvliegers 4 a.m., zoekt koel plekje. < als schrikt, als ze iets niet goed doet; < erover 

praten. Precies. Vroeger plaatsvervangend blozen. Zegt iets en is achteraf bang dat ze 

iemand heeft gekwetst. Gekrenkt als iemand met rug naar haar toe zit. 

- Pijn rechter borst, 39 jaar terug bij geboorte zoon al tegen huisarts gezegd. Nu vanuit pijn 

schouder. 

- Bibberen linker duim/hand bij iets vasthouden. Soms bibberen handen bij schrijven. 

- Droge handen (2), lippen. Warme handen (2). 

- Leukst: in winkel staan: met mensen omgaan (2), met bloemen omgaan. Mensen 

bedienen, fijn als winkel er goed uitziet. Des. company (2). In verleden 

tandartsassistente, toneel: ook met mensen bezig. In verleden: goed idee van winkel is 

belangrijk, naam hoog houden. Yielding (2-3). 

- Bang: ’s nachts alleen thuis: voor inbrekers. Klap op kop krijgen, etc. Bang ongeluk te 

krijgen. 

- Hekel aan ruzie, film met geweld, goede sfeer is belangrijk. 

- Relatie met moeder: die vertelde haar als kind steeds wat haar zelf dwars zat � ‘niet 

makkelijk’. Dacht: ‘ik hoef het niet te horen’. Bijv. klagen over haar vader. Moeder was 

vaak ziek, zij moest thuisblijven van school soms en helpen in de huishouding, hard 

werken. Broers hoefden dat niet. Zou eigen kinderen niet de vrijheid ontnemen. Voelde 

zich verantwoordelijk. Thuis blijven en schoonmaken vindt ze ook nu nog niet leuk. 

- Hx: vroeger migraine > Calc. Als kind keelontsteking, opgezette klieren in hals, otitis, 

pleuritis; pneumonie na kouvatten bij mazelen, in oorlog, was bijna dood. Opa stierf toen 

bij eieren halen voor haar, lag opgebaard in kamer naast haar. Constipatie. Veel cystitis. 

Druppelgevoel in plasbuis bij naar bed gaan, > druk. Heftige menstruatie � verklevingen 

in buik, curettages (� bloedingen), uterusextirpatie. Lang anemie, jaren staalpillen. 3 

Miskramen. 

- Fam.: M: astma/bronchitis, pneumonie, hoofdpijn, nerveus, diarree (anticipatie) 

    P: Parkinson aan eind leven met heftig braken  

       Broer: hartinfarct, prostaatcarcinoom; 

broer: psoriasis, neurotisch (smetvrees), M. Wegener 

- Veel remedies gehad, vaak wel wat >. Hoofdpijn blijft. Sinds 1985: C-potenties: Calc, 

Lyc, Kal-c, Sulph, Equis, Bry, Phos, Sil, Canth, Thuj, Ip, Puls, Rhus-t, Carb-v, Graph, 

Hep, Carc, Staph, Nux-v. 
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- In LM: Lyc, Staph, Carc, Sulph, Phos, Ferr, Nit-ac, Thuj & Med. 
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20e Oefencasus 
 

 

Man geboren 1950. 

 

Med: selokeen, chloorthaldon, ab (regelmatig als kind). 

 

Familiar: 

Moeder overleden, auto ongeval. 

Vader verhoogde oogboldruk. 

Tante reuma. 

 

Operaties: Strabismus, tosilectomie, cholecystectomie, verstandkiezen. 

 

Lagere school, veel ziek verkouden en koorts. 

10 jaar oud, z.v pfeiffer, 3 maand in bed gelegen. 

Tot mijn 25ste iedere 3 weken verkouden. Voelde me zo gammel. Tijdens operatie alle holten 

gespoeld. Daarna niet meer ziek. 

 

15 jaar terug onverklaarbare allergische vlekken en dikke lippen, zijn vanzelf over gegaan. 

 

Enigste jongen in een gezin van vier kinderen.  

Gehuwd. 

Eigen zaak. 

 

Indicatie: zv Besnier boeck. Ben heel moe. Werken hou ik nog geen halve dag vol. Ben al 

11/2 jaar thuis. Sinds ik het weet ben ik heel regelmatig gaan leven. >slapen,<<inspanning, 

 > rustig zitten. 

Mijn oogboldruk was tussen de 26 en 30.( jaar geleden ontdekt.). Granuloompje aan de 

binnenzijde van het ooglid. Bobbeltjes in het regenboogvlies. Ik kreeg last van het oog, rood 

ontstoken, medicijnen hielpen niet. Bioptie gehad, diagnose besnier boeck. Longblaasjes zijn 

aangetast, is in het bloed aangetoond. Ik ben opgehouden met roken hoest nog wel slijm op. 

  

Sept 2002. 
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Vermoeidheid, < als ik mijn benen gebruik. 15 minuten fietsen dan ben ik drie dagen van de 

kaart van de vermoeidheid. >regelmaat ander wordt de vermoeidheid<<. 

 

Vorig jaar vakantie Egypte, 4 weken diarrhee, dat is geleidelijk overgegaan. De vermoeidheid 

bleef. Onregelmatig gaan werken, de moeheid bleef., stoelgang was weer goed. 

April2001, 3 weken koorts, 37,8- 38,2. ook dat ging weer over en toen begon mijn oog. 

 

Mijn oog speelt op gezette tijden op. 

 

Te lang doorgaan kost me meteen 2 à  3 dagen. Moet ik er voor boeten. Voor ik weer op het 

oude niveau ben. 

Moeheid voornamelijk in de benen <onderbenen. Zwaar en brandend. 

’s Morgens als ik de hond uitlaat merk ik al hoe het is. Door de regelmaat blijft het redelijk 

gelijkmatig. Moet heel kalm aandoen. Uiterlijk 22.30- 22.45 naar bed. Hiervoor ging ik altijd 

tussen 0.00 en 1.00 naar bed. 

 

Goeie en minder goede periodes. > beetje alcohol. ‘savonds 2 flesjes bier en een glas wijn. 

Ben nu 2 x per jaar verkouden. 

Oren suizen. Als het wat veranderd wordt het altijd erger. 

 

Eetlust is goed. 

Des: biefstuk. en groenten. Champignons met uien. 100 tot 150 gram per dag. Eet ik bijna 

iedere dag. 

Ik eet wel wat minder, maar kan ales eten. 

 

Rugklachten gehad, ben ik voor bij de orthomoleculaire arts geweest. 3x 7jaar terug. Verder 

geen last meer van. 

 

Benauwdheid, <in rust. Even diep ademen, het lijkt of er wat verkeerd zit. 

 

Slapen goed altijd op de zijde. 1 x per nacht draai ik me om. Ik moet altijd wel goed bedekt 

zijn. ‘smorgens niet fit. Wil altijd een uur langer blijven liggen. Niet te lang, voor 9 uur op, 

regelmaat!! 
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Het gaat redelijk tot 13.00 uur, tot 13.30 red ik het wel. Dan plat. 

 

Warm van mezelf. Eigenlijk altijd wel warm. 

 

Bloeddruk was 236/ 136, nu niet meer. (niet familiar.) 

Voor mijn gevoel was er geen aanleiding. Er waren geen spanningen zeker in die tijd niet. 

Ook zakelijk ging het juist goed. 

 

Dec.02. 

Goed.  

Geleidelijk >.  De eerste dagen hopeloos. > na 10 dagen. Geleidelijk steeds beter. Sinds 2 

dagen werk ik weer 100%. 

Energie ging geleidelijk beter na 11/2 jaar. 

Uit het werk komend hoef ik ook niet gelijk naar bed maar ga tegen 22.45 naar bed. 

Ik sta dan smorgens om 6.45 weer op. Kom zonder inzinkingen de dag door. 

 

Alleen af en toe nog een heelklein beetje kortademig. Tijdens vergaderingen bijvoorbeeld. Is 

zo weer over. 

 

Granoloompje in mijn ooglid zit er nog.  Soms zit het net tegen de contactlens aan en dan 

irriteerd het wat. Dikker roder. (op dit moment niets te zien.) 

 

Suizingen in mijn oren zijn er nog. < sind 3 a 4 jaar. < menselijke stem, < gezelschap. Soms 

bijna doof.  Het gesuis beinvloedt het gehoor. < bij constant achtergrond geluid bijv. In de 

auto. 

 

Even de klieren wat opgezet gehad verder niet. Beetje meer slijm smorgens. Als ik de hond 

uitlaat. 

 

Lopen gaat veel beter. Moeheid in de benen heb ikgeen last meer van. 

Mijn vrouw vindt ook dat het veel beter gaat. 
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21 Oefencasus 
 

 

Man geboren 1966 

 

RvK: hooikoorts, depressie 

 

In `84 MTS 2x zelfde jaar toen beste van de klas. Mavo was ik heel relaxed. 

Na Riagg behandeling heel perfectionistisch geworden en gebleven. Denk jij met vissen de 

kost te verdienen zei die psycholoog. Daar ben ik heel erg van geschrokken, moest heel 

vaak huilen en was erg verdrietig. Ook nog HTS gedaan, ziek thuis gekomen, met zessen 

was ik niet tevreden. 

Ik heb 2 MTS diploma`s, verschillende richting. Ik heb spijt van de HTS, in mijn beroep niet 

nodig, 3½ jaar de pleuris geleerd 

 

Ik ben heel gespannen, heel perfectionistisch. Het bezorgde, drukke, zenuwachtige heb ik 

van mijn moeder. 

 

Sinds `93 werk ik in de cleanroom. Ruimte = luchtstroom + tocht; heel droge lucht. 

 

Ik ben een natuurmens, in mijn vrije tijd ben ik altijd buiten. 

 

De hooikoorts wordt steeds erger; begon met 2 mnd per jaar, is nu al 8-9 mnd. 

 

Hooikoorts 

Ik heb veel last van de zomer. Slaap perfect. Ik word wakker en als ik overeind kom begin ik 

te niesen + te snotteren. Soms een week niet, neus begint te prikkelen. Andere 23 uur geen 

last. Ik heb dit sinds ik ben gaan samenwonen. 

In mei doodmoe + kapot, 1 mnd niet de ouwe, moe + slaperig. 

Als ikl begin te snotteren, paar wk, 20k kletsnatte zakdoeken op een dag. In de natuur heel 

opgezette ooghoeken, wrijven <, ogen worden heel rood door wrijven. Niesen. Zwemmen + 

water, aan zee > gaat alles over. Vissen + gras < 

 

Huidproblematiek 



 

 
 

Oefencasussen  8,11 Competentie 1.9, 1.10      HAN Cohort Orion  122008  78 

Herfst + winter schrale huid; schilfers in gezicht, voorhoofd eczeem, heel erge schilfers, grote 

witte schilfers, vuurrode strakke huid, soms scheurt het open; tot bloedens toe. Water <. 

Daarvòòr erge roos op hoofdhuid, teershampoo. Water < 

 

Achter het oor 2-3 jaar geleden rode streep, ontstoken, geel pus, koekte aan. 

Op ooglid re + li streep, wrijven dan kapot, re ergste. 

 

Laatste paar jaren in re + li kaak, grote bobel als knikkers, haarwortels ontstoken, klapt open, 

komt geen pus uit. Pijnloos 

 

Op rug, benen, billen puisten, komen witte kop op, komt vocht en bloed bij uitknijpen. Vooral 

benen + billen. 

 

Maagklachten van spanning + zenuwen. Opgezette buik, lucht in buik, spieren heel 

gespannen. 

 

Landkaarttong: ontsteking helemaal rood , midden rose, buitenkant rood scherp randje. Plek 

aaneengesloten. Papillen opgezet, groefjes met bloed. Om de zes weken. 

Elk jaar zelfde tijd, zelfde klachten. 

 

Ik ben heel druk, kan ook heel rustig zijn in de natuur als ik niemand zie of spreek. Heel 

gespannen en zenuwachtig laatste 6 – 7 jaar. Heel gedreven en perfect, te weinig tijd; de 

grootste dwangstoornissen; alles goed zuiver maken. 

In de tuin gewerkt dan maak ik al het gereedschap schoon, leg het op de verwarming te 

drogen. In 92-93 had ik zo vaak klachten; de psycholoog heeft mij geleerd te relativeren. Ik 

moest elke dag post wegwerken. Hielp niet goed. 

 

Wij willen de tuin veranderen; perfectionistisch. Maak ik me druk om; zie er tegenop, ben er 

heel erg mee bezig. Vandaag + morgen maak ik de tuin af en dan zijn zondag mijn klachten 

weg. (opgeblazen harde buik). Als het af is ben ik tevreden. Project – huis, voordeur 3x 

geschilderd. Rituelen – blaadje moet daar liggen. Ik ben nooit iets kwijt, ik verzamel heel veel 

gegevens. 
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Ik ben altijd een druk jongetje geweest; kreeg altijd straf omdat ik te druk was, zat altijd 

achterstevoren. Kon me slecht concentreren. 

 

Ik ga heel laat naar bed anders is mijn dag te kort. In het verleden ging ik hyperventileren als 

ik gespannen was. 

 

Ik ben bang om kinderen te nemen; of ik sla door of het gaat de goede kant op. 

 

Post: elk moment dat ik niet geconcentreerd bezig ben denk ik aan de post. 

Gespannen dan druk op de borst. 

 

Toen het met moeder slecht ging dacht ik dat ik het ook had; hypochonder. 

 

Ik heb het altijd warm; transpireer  heel erg op het achterhoofd; kletsnat. 

Echte zoetekauw; des chocola 

 

Ik ben sfeergevoelig; kaarsjes, bloemen 

Supergevoelig: 1 uitspraak waar ik direct door gekrekt ben. 

Op een begrafenis van vreemden ga ik huilen. Ik kan heel goed luisteren 

 

Troost > 

7 jaar op stijldansen gezeten 

Ik houd van dieren in het wild niet in gevangenschap 

Bliksem fascineert 

 

Mijn conclusie van toen: 

Deze man was een psorisch/sycotisch jongetje dat alle energie verbruikte aan zijn 

lengtegroei. Erg snel afgeleid en druk 

Met 18 jr naar het Riagg; daarna is hij helemaal over zijn grenzen gegaan. Prestatie was het 

enige wat telde. In `89 zie je dan ook de psora naar buiten komen. Hijis erg perfectionistisch 

geworden. Hij krijgt moeite zijn plek in te nemen; longontsteking, voor 

hoofdholteontstekingen, allergie.  

Hij heeft enorm veel medicijnen geslikt in zijn leven 
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 Hij is chronisch ziek, heeft vaak acute ziekten en heeft een zware geneesmiddelenbelasting 

en een flinke erfelijke belasting. 

 

Ik begin met carc: 

- gevoel van onvervuldheid; werkt excessivly 

- rusteloosheid 

- personen die zichzelf op allerlei manieren overbelasten 

- houdt van dansen, natuur, dieren, onweer, chocola 

- warmbloedig 

- > aan zee 

- recurrent sinusitis 

- acne on face, back en chest 

- abcessen 

- hooikoorts 

 

 

Medisch overzicht: 

4 jaar acute dubbele liesbreuk, direct geopereerd 

6 jaar amandelen geknipt 

9 – 12  verschillende groeiproblemen, langdurig behandeld door fysiotherapeut en veel 

thuisoefeningen, groeide te hard. 

- 2cm verschil in benen 

- doorgezakte enkels 

- scheef bekken 

- doorgezakte + kromme rug 

 

18 jaar klap tegen hoofd; enkele uren blind geweest 

18 jaar veel gepest 1e klas MTS en ziek geweest, slechte resultaten op school, wilde niet 

meer naar school. Riagg – assertiever worden en betere inzet op school 

23 jaar hele lichaam vol rode bultjes, zonnebankkuur 

24 jaar voedselvergiftiging, 3 wk ziek geweest 

25         tennisarm 

     longontsteking + voorhoofdholte- ontsteking tegelijk 
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- 1e keer hooikoorts, allergisch graspollen en berkebomen 

- keelontsteking 

- lang last van zweetvoeten 

- hooikoorts 

- waterpokken, e wk ziek 

- liesbreuk re. oor niesen, geopereerd 

32 jaar   tennisarm re 

33  slijmbeursontsteking knie 

  schimmelinfectie penis, tegelijk met oor + oog 

 

Algemeen: 

 

Slecht gebit vanaf de lagere school, vele jaren een beugel gehad 

9 Kiezen getrokken. Vaak ontstoken tandwortels gehad, waardoor veel zenuwbehandelingen 

nodig waren. 

Vanaf 7 jaar brildrager. Stekte nu li. - 6.0 en re. -7.0 

 

Algemene klachten laatste 6 jaar: 

- Regelmatig op diverse plaatsen puisten (vooral benen en rug) en ontstoken 

haarwortels op kin 

- In herfst/winter eczeem op voorhoofd en schraal gezicht 

- Hooikoorts, eerste keer in `92 en vanaf `94 elk jaar 

- Vaak voorhoofdholteontsteking, meestal 2 keer per jaar, op eind winter en in de herfst. 

Gaat gepaard met hoesten, keelpijn en verkoudheid 

- Vaak gejaagd, gespannen en zenuwachtig 

- Erg perfectionistisch en gedreven, prive en op werk. Altijd bezig, ongeduldig en vaak 

onrustig gevoel 

- Tijdens flinke concentratie of klusjes kan ik soms ontzettend veel zweten, vooral op 

hoofdhuid en gezicht 

- Regelmatig natte, klamme voeten, draag zoveel mogelijk slippers 

- Vaak harde en opgezette buik door lucht in buik en gespannen buikspieren 

 

Homeopaat: 



 

 
 

Oefencasussen  8,11 Competentie 1.9, 1.10      HAN Cohort Orion  122008  82 

Ik ben begonnen met carc 02 5d/1s 

Tijdens de hooikoortsperiode zet ik puls erbij voor het acute 

Hij heeft nog een keer tennisellebogen en daar geef ik hem ruta en rhus.t voor 

 

Het gaat steeds beter met dez man; de gejaagdheid verdwijnt volledig, de hooikoorts is zo 

goed als over. De puisten komen niet meer en de dikke laag roos op zijn hoofd wordt een 

stuk minder. 

 

Na 1 jaar zet ik ars. in op zijn constitutie en sulph voor de huidproblemen. Dan wordt het een 

lange lijst met middelen die ik probeer maar waardoor het eczeem niet verdwijnt. 

Ook de landkaarttong wil niet > 

 

21-6-01 

Tong weer kapot. Hoofdhuid jeukt erger, krab het open in de slaap, > water liefst koud water. 

Voorhoofd < door water, zeker door zeep. Tong wisselend op en af, beetje ruw. 

 

Overdag zweverig en wazig zien. 

Geestelijk goed 

 

Voorhoofd niet meer tot bloedens toe, nog steeds laat naar bed en vroeg op. Soms 

hazeslaapjes >, meteen vertrokken, 2-3 min op wc, > 

 

Erge zweetvoeten, tussen kleine teen helemaal kapot, al 15 jaar 

Heb voorspellende dromen, klopt in details, herinner de dromen, kan savonds nog vertellen. 

 

Honger; trillen, slap moet eten, suiker, handen staan niet meer stil, ziek van, eet mars + melk 

Hypoglycemie, kan ik niet meer nadenken 

 

Drinken – melk, chocomel, thee, koud water, hoe kouder , hoe lekkerder 

Ijs lust ik elke dag wel 

Kan goed tege de kou 

Heet eten < de tong 

Des: pasta 
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Zoekt koele plek op in bed 

 

Afzuigkap steriel gereinigd, andere boten, nu in afzuigkap 

Erg gevoelig voor geuren 

 

12-9-01 

zet ik phos in naast puls en carc 

Hier gaat hij mee door tot 12-12-01 

Het gaat steeds beter met deze man, geen harde buik meer, minder dwangmatig, kan zijn 

post voortaan laten liggen. 

 

6-11-`01 

Werk bevalt me niet, te druk, collegae bevallen niet 

Psychosomatische klachten, jeuk op de borst 

Slaap <, veel zelfstandig werk 

Meestal rond okt thuis vanwege stress 

Drukte thuis: post en div akkefietjes 

Geuren ruik ik niet meer 

Moeder knobbeltje in borst, wel druk over gemaakt 

Laatste maand bezig met ouders of ik ze niet meer zal zien 

Laatste wk verschillende ouders overlede van bekenden 

Neem anders afscheid als eerst 

Kijk ze nog een keer goed aan 

 

Heb heel veel te doen 

 

12-12-01 

Ik ben heel erg zenuwachtig en gespannen, erg veel druk op mijn borst, hele dag en avond 

erg moe en nergens zin in. Het lijkt wel of het allemaal te veel wordt, vooral het werk. Harde 

opgezette buik, veel winderigheid, buikpijn en drukplek op de rug. 

De baas controleert de hele dag, 99% met werk te maken. 

De kleine vind ik ook spannend, 1e week mei is mijn vrouw uitgeteld. Aanslag op vrije tijd. 

 

Vlug eten, direct daarna naar de wc, als gespannen dan diarree en opgezette harde buik. 
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Ik zet ign. in naast carc en phos 

 

19-2-02 zet ik ars in, als hij 27-2 terug komt is hij nagenoeg niet meer gespannen of 

gestresst, emotioneel is hij sterk > 

Voorhoofd: nog regelmatig beetje rood, en veel schilfers, na douchen knalrood, lijkt 

verbrand en erg pijnlijk 

Hoofdhuid: minder schilfers en jeuk; op verschillende plaatsen dikke korsten 

Oognaad: re erg open, komt veel vocht uit, pijnlijk bij aanraken met water 

Voor de 1e keer sinds laatste jaar weer een grote puist aan binnenkant van li bovenbeen. Op 

achterwerk, rug en sch.bladen veel rode bultjes. Altijd in winter. 

Tong: ziet er erg slecht uit, veel kloofjes en erg veel landkaartjes, wel minder gevoelig. Sla, 

frites en pittig eten <. 

Achter oren: achter re.oor helemaal kapot, komt veel troep uit 

 

In de komende tijd gaat het steeds beter met de stress en werk ik dus voornamelijk op de 

huid + de tong. 

Merc, graph, psor, tub, sulph, med 

 

Nu is hij afgelopen week geweest en het gaat slecht zegt hij 

Paar dagen savonds heel moe. Ik doe zelfs savonds niks, onrustig geworden, 

onwerkelijkheid, vergeetachtig, koos verkeerde woorden. Zoontje ziek geweest, heel druk 

over gemaakt. 

Beoordeling, druk over gemaakt. 

 

Hypo + continu slap, denk steeds dalijk moet ik iets eten en dan heb ik net gegeten, kan niet 

helder meer denken. Sinds dec niet lekker in vel. Wil veel doen in de vakantie en doe niks 

vanwege feestdagen, verjaardag. 

Was heel erg afwezig. 

 

Voorhoofd is erg rood en schraal en veel schilfers 

Hoofdhuid extreem wit en veel schilfers in het haar, kleine korstjes 

Tong; nog nooit zo slecht geweest, heel veel landkaartjes, witte uitslag, veel papillen 

opgezet.  
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Na warm eten tong extreem pijnlijk, koud water + ijs >. Slecht van geslapen en wakker 

geworden 

Van de pijn. 

Achter oren: op en af 

Hij zat nu weer op carc en ars 

 

Hij zegt nu de uitslag van de bespreking af te wachten anders gaat hij naar een homeopaat 

met bio-tensor 

 

Ik ga hem nu ars met carb.v geven in afwachting van de bespreking. 
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22e Oefencasus 

 

Vrouw geboren 1949. 

 

Erfelijk: 

Vaatproblemen. 

CVA+ Beroertes 

Van Vaders kant. 

 

Van moeders kant IDDM (Ouderdomsdiabetes.) 

 

Entingen vroeger gehad 

 

Medicatie:  

Ascal 

AB 

Valium i.v.m. doof gevoel benen. 

 

Burgerlijke Staat: Gehuwd. 

 

 

 

Voorgeschiedenis: 

Kreeg hoofdpijn. In 1996 liep ik nog gewoon.  Juli 1996 plots heel erge hoofdpijn. H.A. 

pijnstillers. 

 

Dinsdags naar eigen huisarts. Ziekenhuis foto’s gemaakt.  Week in de ziekte wet. 

Daarna beter gemeld.  Hoofdpijnen weg. Drie weken op vakantie geweest. 

 

Daarna begon het weer. Ik maakte fouten.  Type fouten. Veel fouten. Praten en bewegen 

ging goed. 

Contact bedrijfsarts en huisarts.  
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Eind december op wintersport. 

 

Daarna slepen met linker been.  (Loopt nu met rolstoel en rollator.) 

 

28 febr 1997 naar Neuroloog. Opname en lumbaalpunctie.  

MRI 4 keer gemaakt.  Heel erge beschadiging geconstateerd. Zou twee beroertes hebben 

gehad. 

 

Nu:  

Stramme handen. Nu gaat dat redelijk. Koud en heel warm = << 

Bij magnetiseur geweest. Of hij er nog wat aan kon doen. 2 keer per week FT. 

Kun jij iets doen ?? 

Li been is verlamd vanaf de knie 

Re been is stijf altijd. Tenen beweeg ik niet. 

 

Ik was 48 jaar toen het gebeurde. 

Heel lang verpleegtehuis. Arts van het revalidatiecentrum had me al afgeschreven. Is hard 

werken geweest. 

Mevr. Woont zelfstandig. Man wilde niet mee verhuizen. Hij drinkt nog steeds. Heeft er een 

flinke klap van gehad. 

Ik moet vooruit. Ik doe het voor mezelf. 

 

Mijn vader had ook altijd koude handen en voeten. 

Denk dat het iets erfelijks is. 

Zus ook herseninfarkt.  Moeder en zussen hypertensie. 

 

Last van de schildklier gehad. Toen 20 kg afgevallen. Was gunstig want ik was veel te dik. 

Nu geneesmiddelen stop.  Gebruik alleen nog ascal. 

 

Moest heel vaak plassen. Kan wel op de WC blijven zitten als het koud is. Koude voeten. 

Drink altijd lauw water in de ochtend.. 

 

Nierbekken ontsteking in 1988 

Ik had veel zittend werk. Toen veel AB gehad. 
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1992: twee miskramen gehad. Kort achter elkaar.  Moeder toen net overleden.  41 jaar. Man 

toen gestopt met werken. 

 

Menses al lang niet meer. Geen last van de overgang. 

 

Geen uitgesproken desires en aversions.  

Chocolade als ik alleen ben wel eens. 

 

Slaapt op de rug. Kan slecht draaien. Linker kant gaat niet mee. 

 

Meeste last van de verlamming. 

Doof gevoel in de rechter ringvinger en het linker onderbeen. 

 

Humeur goed. Ben wel humoristisch. Stil karakter. Alles opkroppen. Als het te ver gaat barst 

het wel eens los. 

Als het heel veel opgekropt is moet het er wel een keer uit. 

 

Ben een doorzetter. Werk stil op de achtergrond. Huil niet. Pas nog even met een crematie. 

Huil niet met een reden. Ik ben altijd gesloten. 

Een uur per week gymnastiek. Ga zwemmen is goed voor de spieren. 
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23e Oefencasus 
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Vrouw geboren 1935  

 

Weduwe sinds 1994.  

3 dochters en 1 zoon. Vader verongelukt op oudere leeftijd en moeder op 79 jarige leeftijd 

overleden : ouderdom. Moeder had wel Parkinson.  

Met de tweede dochter veel gedokterd. In 1994, net voor het overlijden van partner 

geopereerd: aneurisma hoofd. 

Galblaasoperatie in 1990 en strotteklepca (operatie) in 1987. Varicesoperatie 2002.  

R.v.k Heupklachten.  

<Lopen ; >stilstaan; < als ik het druk heb met de kleinkinderen. > In bed; heb ik nergens last 

van. > Zitten in de stoel.  

Als ik opsta, heb ik ook nog nergens last van.   Als ik loop en ik heb last dan >> als ik maar 

ga stilstaan. 

Ik weet niet of het weer invloed heeft.  

Ik weet niet of warmte > of <. Ik heb wel een wollen onderdeken en een wollen bovendeken. 

Gisteren heb ik bijv. de hele dag gelopen en dan heb ik het onder in de rug. < rechts. Het 

straalt vanuit de rug naar de re. Heup.  

Ik ga elke middag  een kwartier liggen. Niet voor de rug. Ik had al snel 3 kinderen en toen 

heb ik mij dat aangewend om te gaan rusten. 

Ik weet niet of er een oorzaak is. 

Ik doe veel: huis en tuin. Als het ene kind mij niet vraagt voor oppas, dan doet de ander dat 

wel.  Ik werk nog bij een bejaarde vrouw en ik doe nog vrijwilligerswerk. Elke maandag ga ik 

zwemmen en kaarten. 

Ik wil toch wat te doen hebben. Ik wil mij verdienstelijk maken = een doel hebben.  

Ik kan goed alleen zijn. Ik lees, luister naar de radio of kijk teevee, zodat het niet stil is.  

Theo´s overlijden, dat was rot. Ik was aan de beterende hand, Theo was nog bezorgd over 

mij. Wij hadden het heel goed met elkaar. Daarom wil ik niemand anders. Ik heb mijn auto. Ik 

kan doen en laten wat ik wil. Ik ga wel naar de kinderen, maar verder heb ik geen behoefte 

om uit te gaan. Ik heb mijn eigen week/ dagindeling. Ik vind het mooi, dat mensen het fijn 

vinden dat ik kom.  

Ik heb alle boeken van Jozef Rulof gelezen, maar verder ben ik niet zo bezig met de 

spirituele wereld als mijn zus. Ik heb na zijn dood niet kunnen huilen. Het bleef zitten. Ik huil 

sowieso niet gauw.  
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Hoe het met de kinderen gaat, dat aanvaard ik. Er zijn ergere dingen. 2 dochters zijn 

gescheiden en die zijn nu gelukkig. Daar leg ik mij bij neer.  

Ik kan goed praten over hem.  Hij wordt bij alle gelegenheden wel benoemd. Aan de 

kleinkinderen laat ik foto´s zien. Hij was ook altijd heel close met de kinderen. 

Ik ben nergens bang voor. Wij zijn thuis als halve wilden opgegroeid. We woonden overal ver 

van af. We moesten altijd in het donker fietsen. Ik doe thuis wel de tussendeur dicht en ik 

heb een hekel aan harde wind: bang dat de dakpannen er afwaaien, maar ik lig er niet 

wakker van.  

Toen ik in Enschede lag met mijn aneurisma in het hoofd, was mijn hoofd wel 2x zo dik als 

normaal. Ik heb toen zo´n hoofdpijn gehad. Zij hebben gedacht dat ik doodging, maar Theo 

ging. We deden alles samen en dat is wel een groot gemis. 

 We hebben alles altijd goed met elkaar kunnen bepraten. Als er wat was merkten we dat 

aan elkaar. We leken altijd met elkaar te ruziën.  Theo zei de avond tevoren nog dat als er 

iets was, ik niet de kop moest laten hangen en ik moest de huishoudelijke hulp houden. Hij 

liep altijd heel erg achter mij aan. Hij is zo geschrokken van mijn ziekte. Ik verzorg het graf 

en dan praat ik wat met hem. Ik ben blij dat hij begraven is.   

Mijn relatie met mijn ouders was heel goed. Zij waren heel goed voor Theo. Zij waren heel 

gek met hem. Hij had een rotjeugd gehad. Ik heb geen trauma´s van mijn jeugd. Wat wij 

allemaal wel niet uitgevreten hebben!! Ik zie het terug in de kleinkinderen.  

Mijn oudste dochter had een vriend, die relatie is verbroken en zij heeft een huis gekocht en 

voor een bepaald bedrag sta ik borg en dat is een grote zorg. Ik ben bang dat daar mijn 

probleem ligt. De oorzaak van mijn rugklachten. Heb je ze groot en dan krijg je deze 

trammelant. Eerst ging zij scheiden en daarna kreeg zij die vriend wat niet goed afliep en  

dan deze grote zorgen. Dat zit mij dwars.  

Ik heb het mijn dochters wel verteld, maar niet aan mijn zoon. Die meent dat hij het 

evenbeeld moet zijn van zijn vader. Hij was zijn lievelingetje. Ik heb niets met de vrouw van 

mijn zoon. Zijn 3 kinderen zijn heel gek met mij en ik met hun.  

 Wij hebben in de trouwdag veel meegemaakt. De geboorte van onze dochter Lidy was heel 

zwaar, wij hebben haar 10 jaar af moeten staan aan een orthopedisch centrum, om dat zij 

steeds met haar hoofd sloeg. Zij lag heel lang in een tuigje 

Theo is al eens aangereden door een brommer en dat gaf toen veel trammelant. Bijstand 

moest ik regelen, want Theo wilde dat niet. Ik heb van woede naar de koningin geschreven. 

Ik moest wel. Ik had een huishouding van 6 mensen en er moest toch eten op tafel komen. 

Theo bleef achter de ramen zitten: anderen betalen hondenbelasting op het gemeentehuis, 
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dan ga ik daar geen geld halen. Dat is allemaal zo smerig afgehandeld Als ik er over praat, 

word ik nog kwaad. Als een hond hebben ze hem afgeschoten. 

We hebben wat meegemaakt. Over dat borg staan daar kan ik met geen mens over praten. 

Die zorgen. (zucht vaak). 

 

Ik heb in eerste instantie voorgeschreven op de causa en om dat zij er niet over kon praten 

en ook na het sterven van haar man niet kon huilen heb ik gekozen voor Ignatia.  

Tussen tijds heeft zij ook die varicesoperatie gehad en dat is behandeld met Arnica. Zij heeft 

ook Bry in een paar oplopende potenties gehad. En ik heb haar ook Phos gegeven. 

 

Laatste consult. Wat de heupklachten betreft is er niets veranderd. De zorgen over het borg  

staan is voorbij. Het gaat goed met de dochter. Nog wel moeite met de schoondochter. 

 Ik ben blij dat ik daar weg kan gaan. Ik ben heel gek met mijn zoon. Dat was moeders 

kereltje Hij belt mij elke zondagavond op.  Dochter waar ik borg voor stond, die is het 

dankbaarst. Ik bel haar nog wel eens. Zij moet hard werken.  

Die keeloperatie(strotteklep), dat was in het jaar dat zoon en dochter het huis verlieten En ik 

was na die operatie heel slecht. Ik voelde mij naar en zij gingen het huis uit.  

Urineverlies bij lachen, hoesten, niezen.  

Ik kan overal gemakkelijk over praten .Met mijn oudste zus heb ik niet veel. Zij wilde vroeger 

alles regelen. Mijn andere zus die was altijd een verwend ding. Broer, die thuis bij ouders in 

trouwde, daar kon ik goed mee. Hij heeft suïcidale neigingen.. Maar daar ben ik niet hele 

dagen mee bezig. Vader en moeder hebben een bedroevend leven gehad. Altijd was er 

ruzie. Zij woonden in bij vrijgezellen oom en schoonouders. Als ik daar had gewoond had ik 

de mond wel los gedaan. Ik durf het iedereen wel te zeggen. Ik heb ook wel schik en maak 

grapjes. 

Stoelgang is goed. Nooit geen hoofdpijn.  

Mevrouw is niet groot. Heeft een hezige stem. Is bereid tot een praatje. Kan zelfs wel brutaal 

kijken.  

Ik denk dat ik door het uit typen wel een ander beeld heb gekregen dan tijdens de consulten 

en ik was dan ook wel tot een ander middelenkeus gekomen, maar ik wil het toch in de groep 

gooien. Als laatste middel heeft zij Carc 0/2 en Caust 0/1 gehad. Maar volgens haar was er 

niets veranderd. 
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24e Oefencasus 

 

Vrouw Geboren 1921 

 

Zw.sch. + bev. Gb 

KZ mazelen, bof, Rd.hond 

Als kind op de boerderij opgegroeid 

Veel ooms en tantes waren er altijd 

Zonnesteek gehad 

 

Verder nooit ziek geweest 

 

Med. Incidenteel AB 

Blaasspierversterkende medicijnen 

 

Vacc. Ja Australië alles + Malariapillen 

 

Ogen: geopereerd �ooglidcorrectie 

 

R.v.K. 211102  Door scan geweest � neuroloog 

Ik heb 1 koude voet en een strakke band om de enkel 

Al een paar jaar 

Loop al jaren wiebelig 

Kan misstappen maken  

Recht uit gaat goed, maar ik kan zo ineens naar links zwenken en verlies dan evenwicht 

Masseren> 

Dan wordt de voet warm en gaat-ie heel erg gloeien � te warm dan 

Bewegen: gb 

Voel alles 

 

Vaak gevallen ongeveer een jaar geleden 

Enkel gebroken 

Pols gebroken 
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Sleutelbeen gebroken....dat was allemaal 10 jaar geleden al 

 

Verder goed gezond 

Twee jaar gelede longontsteking gehad mét een blaasontsteking � op mijn verjaardag � ZH 

 

Ontlasting: hard  moet pruimen gebruiken 

 

Mevrouw heeft drie lange relaties gehad. Nu vriend van 65 jaar 

KK 

Veel gereist 

Geniet van het leven�je kan overal je wel zorgen over maken.... 

Fietsen-wandelen-winkelen-zwemmen 

Graag buiten  

Niet hfd. In de zon (hoedje) 

Zwem nog veel in zee (Spanje overwinteren) Ga best diep Ben ik uitgerust, heerlijk 

2 keer per week naar de sportschool � roeien 

Ik sprong altijd van de hoogste plank in het zwembad. Nu niet meer helaas.Kwartjes 

opduiken Machtig mooi. 

Ik ben een vrijbuiter. Ken geen angsten. Ik wil altijd weer nieuwe dingen ontdekken 

Sleep: goed li zij  persp. – 

Food. Des.    Av. 

Veel groenten    Vlees 

Rookworsten    brood   

Vis  

Kaas 

Roomboter 

Vruchtensappen 

Slappe koffie 

Liefst 2keer warm eten 

 

Hou niet van familie bijeenkomsten� weet ook niet waarom 

Ben niet zo close met familie� liever vriendin 
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25e Oefencasus 

 

Vrouw geboren 1943 

Vijf jaar geleden geopereerd aan de maag. Ik was bij mijn dochter. Die had net een baby. 

Toen plotseling hele erge pijn in mijn buik. Alsof het een blindedarm was. Vijf weken lang 

heb ik daar gelegen, voor onderzoeken. Elke keer moest ik weer nuchter zijn voor een ander 

onderzoek, mocht ik alleen water en melk. Heel erg afgevallen. Bleek een goedaardig 

gezwel tussen de maag en de darmen.  

Twee jaar daarvoor was ik door een auto aangereden en twee keer over de kop gegaan. 

Waarschijnlijk heb ik het stuur in mijn maag gekregen en is er een bloeding geweest die is 

ingekapseld. Na de operatie woog ik nog 46 kg. 

Ik heb nooit geloofd dat ik kanker had. Voor die tijd deed ik alles, kon ik alles. Nu is het een 

stuk minder. 

Er is ook een stuk van mijn maag en darmen weggehaald. 

 

Nu: vermoeidheid. De hoge bloeddruk is gebleven. In het ziekenhuis ook nog longontsteking 

gehad, vocht en bloed toegediend gekregen. 

 

Zes weken na thuiskomst moest ik weer terug voor een poliep op de darmen. Ben ik heel 

kwaad om geweest, omdat dat nog weer moest. 

 

Twee jaar later kreeg ik hartkloppingen. Naar de cardioloog geweest. Toen moest ik ook 

naar een andere internist. Ik heb nu een verdikte hartspier, vanwege die bloeddruk en ook 

een lekkende hartklep. 

 

Ik ben gauw moe, vooral ’s morgens met opstaan. Als ik met de hond uit ga, moet ik stoppen 

onderweg. Ik zweet veel, eigenlijk de hele dag. Bij inspanning ga ik harder zweten. Dat ken ik 

niet van mezelf. 

Ik gebruik nu alleen nog medicijnen voor de bloeddruk. 

Er zijn nogal wat fouten gemaakt in het ziekenhuis: 

- toen ik bloed kreeg, voelde ik me niet goed. Heb ik aangegeven, maar ze zeiden dat ik 

mij niet druk moest maken. De volgende dag was ik helemaal opgezet, bleek ik 

longontsteking te hebben. Geen koorts, maar ik was benauwd en kortademig. Het hart 
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ging tekeer. Ik ben boos geworden, omdat ze me niet serieus namen. Ik klaag niet en 

ik ga niet gauw op m’n strepen staan, maar ze luisterden niet. 

- De voeding is ook niet aangepast. Als ik een paar dagen had gevast, kreeg ik daarna 

stamppot boerenkool, maar dat is niet te verdragen, dan. Was een 

communicatiestoring, zei het ziekenhuis. 

- Ik had ook last met liggen. Heb vijf weken gelegen. Kon op laatst niet meer liggen van 

de pijn in de rug. Later zeiden ze, dat ik een andere matras had moeten hebben. 

- Ik heb ook een tijd alleen gelegen, want de afdeling werd opgeheven. Ze vergaten dan 

de bloeddruk op te nemen. Er kwam alleen iemand van de keuken, met eten. 

Ik werk daar nu als vrijwilliger. 

 

Ik heb altijd hoofdpijn gehad, mijn hele leven, maar na de operatie was het weg. 

 

Sinds een poosje heb ik last van mijn maag. Nu gaat het wel weer goed, maar af en toe is 

het er nog. Maagzuur straalde uit naar de borst. Pantosol drie kuren van gehad. 

 

Ik pas wel op met eten. Scherpe dingen en sausjes niet (patat en kroketten). Alles matig. 

 

Niet teveel koffie. Al jaren niet. Groene thee, veel water en vruchtensap. Zonder prik, maar ik 

heb nooit koolzuur gedronken. Het maakt niet uit of ik warm of koud drink. Alles (eten) is 

lekker. Af en toe een biefstukje. Daar trakteer ik mijzelf op. Lust mijn man niet. 

 

Na inspanning heb ik meer tijd nodig. Ben de snelheid kwijt. Ik benheel lang heel slecht te 

pas geweest. Heel langzaam kan ik weer meer, maar ik ben inmiddels ook vijf jaar verder. 

 

Ben eentje van ‘niet zeuren’. Probeer toch wel te doen wat ik wil. Kan maar een klein eindje 

fietsen. Fietsvierdaagse kan ik niet, kon ik allemaal wel. 

 

Mijn vader is overleden aan maagkanker. Is 12 dagen ziek geweest. Ik was toen 17. Mijn 

stiefvader is gestorven aan leverkanker, maar die dronk. Mijn broer is vorig jaar overleden 

aan slokdarmkanker. 

Mijn vader was altijd optimistisch. Zag altijd wel een gaatje. Vroeger wisten ze nog niet zo 

veel, met kanker. 
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Mijn stiefvader was mijn oom. Ze waren 15 jaar getrouwd en zijn 10 jaar ongelukkig geweest. 

Het liep uit de hand. Hij hield mijn moeder heel kort. Mijn moeder had suiker. De laatste jaren 

waren moeilijk. Ze was helemaal afhankelijk van hem. Heeft haar achtergelaten met 8000 

gulden schuld. Ze durfde nog geen dubbeltje uit te geven. Ze was zo afhankelijk, dat ze 

zichzelf niet meer kon redden. We hebben als kinderen toen een appartementje voor haar 

ingericht en daar durfde ze niet eens te gaan wonen. Heeft een tijd bij mij ingewoond, maar 

ik had drie kinderen. Ze heeft drie maand op zichzelf gewoond en toen hebben we haar dood 

in bed gevonden (Obs. Hier begint ze te huilen. Ze doet haar best om niet te snikken, maar 

het kost haar heel veel moeite. Het is al dertien jaar geleden, zegt ze, en ik moet er nog 

steeds om huilen). 

Oma (moeders moeder) had ouderdomssuiker. 

 

Als kind geelzucht, roodvonk, mazelen en bof gehad.  

Toen ik een jaar of zes was, heb ik een pan kokend vet over mij heen gehad (bovenbeen, 

heup en een stukje van de rug). Daar ben ik heel erg ziek van geweest. Heb een half jaar in 

het ziekenhuis gelegen. Het vlees was helemaal weg. Weet er weinig meer van. Ben veel 

bewusteloos geweest van de pijn. Heb weer opnieuw moeten leren lopen. Mijn broertjes en 

zusjes stond te zwaaien achter het glas. Van mijn ene zus heb ik nog een pop gekregen. Die 

mocht bij de gratie gods een keer op bezoek komen. Mijn vader is maar één keer geweest; 

die kon daar niet tegen. 

 

Toen ik elf jaar was, heb ik mijn arm gebroken. Vriendin viel boven op mij, toen het glad was 

(was een grote, stevige meid). 

 

Ik was altijd gezond. 

 

Ik heb wel een keer vier keer achter elkaar de griep gehad. Heel ziek geweest. De kinderen 

waren toen nog klein. Bij de laatste keer had ik heel erg haaruitval. Met bossen op het 

kussen. Is wel weer goed gekomen, zonder medicijnen. 

 

Zwangerschappen: 

De oudste wou met 7 maand komen. Snel bevallen en veel bloed verloren. Vreselijke 

hoofdpijn nadat ze er was. Onder narcose kwam de nageboorte. Ik was niet lekker en wou 

niet flauwvallen. Geprobeerd het tegen te houden. Toen een soort kramp gekregen. Apart 
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gelegd, moest heel rustig blijven, maar ik voelde mij daarna heel prima. Mocht het kind niet 

zien. 

De tweede wou ook te vroeg komen, maar dat is tegen gehouden. Spuiten gekregen om zo’n 

verkramping te voorkomen. 

Bij de jongste begon ik met vijf maand te bloeden. Na de bevalling was dat heel erg. Ik had 

het er toen koud van, lag gewoon te schudden  in bed. 

Met de kinderen was het altijd goed, alleen met mij niet. Alleen de tweede heeft borstvoeding 

gehad, bij de anderen was ik te ziek. 

 

Eén dochter heeft spastische darmen. Die heeft dan met vlagen diarree. Is ook de dochter 

met problemen. Is vijf jaar geleden in de steek gelaten door haar vriend, toen ze zwanger 

was. Jaar geleden idem met een andere vriend. Die was gewelddadig. Heeft nog een 

abortus overwogen maar kon het niet. Baby is nu 7 maand oud. Er loopt een rechtszaak 

tegen ex-vriend, wegens mishandeling, maar ik verwacht er niet veel van. 

 

Obs.: Mevr. de Bruin vertelt uitgebreid en gedetailleerd. Het is allemaal erg emotioneel. Er 

komt veel boosheid, kwetsuur, bij kijken. Ze weet wel hoe ze het wil en is duidelijk in haar 

mening. Tijdens het vertellen frunnikt ze doorlopend aan de zakdoek. Is onrustig tijdens het 

praten, maar praat wel graag. Ik merk grote boosheid over het ziekenhuis.  

Ze is ontevreden weggegaan bij mevr. Wolters. Ging om een rekening. Ze had wel betaald 

en heeft dat kunnen aantonen. Toch kreeg ze nog bericht van de deurwaarder. Ze vindt het 

moeilijk om de lijst met geneesmiddelen te vragen, die ik wel moet hebben. Als het haar erg 

tegen staat, zal ze mij bellen en zal ik het vragen. 

 

TWEEDE CONSULT 26 SEPTEMBER 2003 

De vakantie is goed bevallen. Nergens last van. Geen pijn in rug en maag. Veel fitter. Voor 

het eerst in vijf jaar weggeweest. 

 

Verder gaat het redelijk. Wel  het gevoel dat de middelen iets helpen. Drie keer schudden 

doet iets meer. 

 

De laatste paar dagen wel heel erg moe. Heeft te maken met dochter. Kan het niet aan met 

twee kinderen alleen, en krijgt begeleiding van de gezinshulp. Maar dat loopt helemaal niet 

lekker. Steeds iemand anders en de laatste drie keer kwam er niemand. Mevr. de Bruin 
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vangt het nu zelf op. Wel een combinatie van geestelijk en lichamelijk moe, maar ik lig er niet 

wakker van. 

 

Laatste jaren is er altijd wat, grote dingen. Soms ga ik even liggen, dan kan ik de dingen wel 

laten. Met het huishouden ben ik makkelijker geworden. 

 

Geen hartkloppingen. Benauwdheid is minder, ook minder kortademig. Een half jaar geleden 

kon ik nog niet van de Schelfhorst naar hier fietsen, nu wel. 

 

Ik zweet nog wel, maar niet zo erg meer. Moet alleen geen dikke kleren aan. Bij inspanning 

en kleding is zweten erg (obs. De meeste mensen hebben nu een jas aan op de fiets, mevr 

de Bruin alleen een t-shirt). Het loopt niet meer zo erg in straaltjes. 

Het warme weer viel erg mee. Niet zo erg benauwd. In Spanje was het vochtig warm, maar 

toch niet zo’n last van. Ik kan niet tegen de zon, ga er niet in zitten. 

 

Ik hou niet van de zee. Vroeger bijna verdronken met negen jaar (geduwd door iemand, in 

een natuurzwembad. Kon toen helemaal niet zwemmen en zijn haar gaan zoeken toen ze 

niet meer boven kwam. Duurde een tijd en was toen al bewusteloos). Wel nog steeds die 

angst. Heb wel mijn zwemdiploma gehaald toen de kinderen moesten zwemmen. 

 

Last van de maag is nu weer. ’s Avonds. In Spanje was dat niet. 

 

Inspanning is nog wel ingrijpend. Lang herstel. Pauzes nemen. Voor het ziekenhuis kon ik 

het allemaal wel. 

 

Met alles is: rust verbetert. Door omstandigheden is daar niet altijd tijd voor. Ik maak lange 

dagen. Over het algemeen heb ik een druk leven (moet met de hond uit, man moet warm 

eten mee naar werk – werkt ’s middags en ’s avonds – anders eet hij alleen maar patat en 

chinees, dochter vraagt veel energie en de (klein)kinderen komen vaak). 

 

Vroeger hoofdpijn: soms overdag, soms aan één kant (schele hoofdpijn). Ook wel boven op 

het hoofd en dan werd het steeds erger. Dan op bed liggen. Was vanaf een jaar of 18, 19, 20 

(= na overlijden vader). Soms was het weken weg. Moeder en oma hadden dat ook. Het is 

altijd op die manier gebleven, tot aan de operatie. 
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Van de uitslag van de ECG heb ik niets gehoord, dus er was niets bijzonders. De bloeddruk 

was wel hoger, dus ik heb extra tabletten gekregen. 

Op 24 november ga ik naar een andere cardioloog. Ik kan hier niet verder mee. 

 

Beginnen met volgende potenties en in ieder geval met drie weken bellen. 

 

Mevr. de Bruin praat druk en veel. Vertelt uitgebreid over haar dochter en de gezinshulp die 

het af laat weten. Heeft vroeger zelf in de gezinsverzorging gezeten en mist de 

betrokkenheid van de hulpverlening, die haar dochter eigenlijk zo nodig heeft. Is 

uitgesproken in haar mening. 

 

CONSULT 17 NOVEMBER 2003 

Het wordt wel wat beter. Niet meer zo zweterig en opgeblazen als een maand geleden. 

Helemaal munt op de fiets. Fiets langzaam. Normaal altijd een vlotte fietser geweest. 

Last van linker arm. Doffe pijn. Begint in de schouder, naar de elleboog en de hand. Dat 

wordt erger. Beklemming opzij van de ribben. Onder de borst door naar de schouder. Heeft 

met hartspier te maken. 

Onderzoeken en ecg gehad. Vrijdag 21 november naar de cardioloog. Ecg had afwijkingen in 

vergelijking met de vorige keer, zeiden ze (dat was 4 – 5 maand geleden).  

De huisarts vond de bloeddruk te hoog. Nu extra tablet van 10 mg erbij. Is nu 30 mg in totaal 

(sestril). 

 

Dat zweterige en opgeblazene had niet met het weer te maken. Opgejaagd. Zit niet rustig in 

mijn vel. Had geen aanleiding. 

 

Ik heb het wel erg druk. Compenseer het wel. Zit me niet in de weg. 

 

Voor de operatie heb ik nog wel eens gedacht aan herintreden in gezondheidszorg, maar nu 

niet meer. 

  

Ben benauwd na inspanning. Het begint al als ik de hond ga uitlaten. Is op dit moment heel 

vervelend. 

 

Heb nu zere plek in elleboog. Net als groeipijn. Dat is een restant van die doffe arm.  



 

 
 

Oefencasussen  8,11 Competentie 1.9, 1.10      HAN Cohort Orion  122008  101 

Eerst krijg ik bij inspanning die doffe schouder/arm. Dat verdwijnt bij rust, maar die elleboog 

blijft meestal. Het huishouden valt wel mee, maar met fietsen last. Stofzuigen kan ik niet. 

Benauwd en moe, kortademig en zweterig, echt heel moe. Soms ook duizelig. Ook bij 

bukken moet ik even wachten. 

 

Heb het wel heel erg gehad. Nu komt het weer. Ik zeg al een half jaar tegen de cardioloog 

dat ik het nog steeds zo benauwd heb. Op dit moment gaat het niet over. Nu krijg ik een 

andere cardioloog, die eerder plek had. De bloeddruk is nou ineens weer hoog. 

 

Ik slik nog tabletten voor de maag. Niet elke dag. Als het goed gaat. 

 

Ik hen nog steeds het idee dat het niet had gehoeven. Alles is in het ziekenhuis mis gegaan. 

Hoge bloeddruk heb ik daar gekregen en ben er zo mee naar huis gestuurd. Heb ik wel twee 

jaar mee gelopen zonder dat het wat deed. Ik neem nu geen hartmedicijnen meer en ik voel 

me niets anders. 

 

’s Avonds voel ik mij over de hele linie minder dan ’s morgens. 

 

Op het moment gaat fietsen ook minder. Ik ga meer met de auto. Ik ga niet gauw zitten. Ik wil 

dat ook niet. Ze merken het aan mij ook niet. Ik blijf doorgaan. Ga even zitten en dan weer 

verder. Mijn man voelt niet wat ik voel en hij snapt het ook niet. 

 

Moeilijkheden houden mij bezig. Daar denk ik over. Ik ben er niet naar over, maar ik pieker 

over een oplossing. Ik word niet somber. Ik zie altijd wel weer een gaatje. Het raakt me wel. 

Ik ben niet gauw somber. 

 

De hoofdpijn is niet meer terug gekomen, ook nu niet. 

 

Van de botmeting heb ik nog geen uitslag. Duurt deze keer lang (is nu anderhalve week 

geleden, 7 november). De rugklachten blijven. In een ander bed gaat het soms beter (op 

logeerkamer auping-matras). 

 

Wat mij opvalt is, dat ik er die 17 dagen in Spanje helemaal geen last van gehad heb. 

Helemaal nergens van. 
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We spreken af dat we na het bezoek aan de cardioloog weer contact hebben. Kijken of er 

andere middelen ingezet moeten worden en wat de uitslag van het onderzoek is. 
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26e Oefencasus 

 

Vrouw geboren 1946 

 

Zw.schap gb 

Bev/gb 

Bv.ja 

KZ w’pokken/bof/mazelen 

Vacc. Ja\+ Hep. B in 2000 

 

Alleen ooit griepjes 

 

Med. Pil heel even 

Immigran/neusspray 

Prednison/hormoonpleisters 

Veel aspirine 

 

Werk thuiszorg 

Gehuwd 3 kk 

 

Als klein meisje al hfd.pijn 

TIA 

 

Erf. Beroertes VK/suiker/bloedvaten 

MK 17 kk sterk geslacht/TBC 

 

R.v.K. Hfd.pijn + migraine 

 

Elke morgen/bijna elke morgen 

Migraine sinds de overgang �42 jaar  

Gewone hfd.pijn� al jaren  

Zeker 5 dagen hfd.pijn. 
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Hele hfd. ‘snachts heel vaak een druk in het achterhfd.  

Word er wakker van! Kan ook zo maar in de auto opkomen, dan moet ik de auto even aan de 

kant zetten. Heb ik de gedachten er niet meer bij. 

Als ik niets voel praat ik nergens over. 

2 jaar geleden een TIA gehad 

Over e weg/niet meer over praten 

Ik zit heel nuchter in elkaar. Zeg het thuis ook niet. 

Heb ook niets gezegd v.d. beroerte�ik wil het niet eens horen dat woord. 

Geen zicht meer (LI) zag de mensen v.d.helft/niets gezegd/zie zo gek/geen gedachte 

meer/durfde niet goed alleen te lopen 

Verder nooit kwalen,alleen dat hfd. 

De druk is na die tijd erger geworden. 

Ik ben niet zo’n rustig type 

Laat me toch leven zoals ik wil. 

Ik ben heel druk van nature. Druk in m’n hfd. Ik wil het klaar hebben. 

Doe van alles er bij en heb er geen hinder van. Een ander wel en dat stoort me dan. 

Wat ik niet leuk vind, doe ik niet. 

Druk praten /enthousiast/op m’n werk ook. Kan ook wel uren op de bank zitten hoor. 

Ik heb een mooi leven, alles leuk 

Tweeling was een huilbaby (1 ervan) gegild. Is nu cum laude afgestudeerd. 

Was een nare periode/ik had mezelf niet meer in de hand/mijn man heeft zich er aan 

vergrepen/hij zag blauw/direct gezinshulp gekregen/praat er nooit met iemand over/wil er 

nooit meer aan denken als het over is. 

 

Migraine: oatroon van 4 weken ao. M. Periode Heb heel veel pleisters gehad 

Werkte gewoon door/twee dagen v.d. wereld 

Misselijk/beroert/ruik geuren enorm sterk �pepermunt en kauwgom dat is het ergste. 

Lichtflitsen (LI) 

Je kunt niet braken alleen kokhalzen. Ieder slokje water komt er weer uit 

 

Opvliegers wel 8 in het uur 

Heel erg zweten�nu pleisters.... 

Met 42 jaar is mijn vader overleden.  

Beroerte? Ik wil er niet over praten. 
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Vader was net als ik, altijd in de weer. 

 

Food des.    Av. 

Brood     yoghurt 

Kaas     melk 

Eet veel    thee 

Choc.melk    spinazie 

Drop zout    choc 

Vla 

 

Sleep; goed gb li.zij heel rustig 

 

Doe veel dingen tegelijk/avond niets doen is zonde/truitjes breien voor Roemenie. 

Ik hou niet van dieren bang voor grote honden 

 

Ontlasting gb 

 

Ze krijgt Nux.V  3keer dgs. 2xschudden R. 

 

2e consult: Hartstikke goed. 

Echt helemaal niets meer gehad 

Slaap goed 

Elke ochtend geen hfd.pijn meer 

 

Druk in het hfd. Gebleven ’s nachts/word er wakker van 

Voel me 80% beter . Als het zo blijft teken ik er voor. 

 

Vloeien heel erg. 

Opvliegers nog erg 

Als transpiratie er uit is zakt het weer 

Ging nergens meer naar toe / wel 20 op een avond. 

Het vloeien is door de pleisters erger geworden 

Douche ’s nachts 
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3e consult 

druk in het hfd. > werd er wakker van/nu niet meer 

Wil er niet meer over praten...... 

Alles gaat weer over 

Gev. Voor geuren 

 

Enz.  

Het hfd. Gaat beter 

De opvliegers blijven. 

Ze stopt met de pleisters en ze komen er bijna direct weer dorheen. Haar moeder heeft dat 

op 83 jarige leeftijd nog steeds.....! 

 Veel Lach symptomen 

Ben heel druk 

Onderdruk emoties 

Laat niets blijken 

 

Hart slaat wel eens over 

Heel erg blozen 

 

1e bevalling veel bloed verloren� heel lang staal gehad 

Met pleisters heel erg vloeien 

 

Ze heeft een bloed doorlopen oog 

 

Oktober 

Syndroom van Tietze 

Benauwd pijn op de borst 

Diep ademen> 

Bonken/angstig 

Onrustig slapen  

Hartkrampen (LI) 

Ontstaat bij inspanning 

Op de zij liggen << 

Lopen gaat goed/diep zuchten  



 

 
 

Oefencasussen  8,11 Competentie 1.9, 1.10      HAN Cohort Orion  122008  107 

Fietsen gaat helemaal niet meer 

Tinteling in de vingers / ’s nachts ook 

Ik kon het de hele zomer al niet volhouden....niets gezegd 

Ik kon al niet meer naar de zolder lopen 

Voelt rot 

Er zit wat en dat moet weg! 

Ao. Een prop die je niet weg kunt slikken 

Beklemd gevoel 

Iedereen weet het beter/zo kwaad over... 

Ben heel moe/zwaar en liggen > 

Hele zomer persp. Liep gewon van mijn gezicht af 

Livialtabletten � overgang 

Monitor Zh – tranen komen niet zo snel 

Zorgen weghouden bij iedereen, ze hebben me nodig 

 

Het zuurstofgehalte daalt heel sne  bij inspanning. 

Getest niets gevonden. 

Longfunkties prima/hart prima 

Hekel aan alles wat benauwd is 

Brok zit er wel, maar ik kan niet makkelijk huilen�verdringen 

Ik weet van de KK niets meer 

Mijn zoon heeft me door....mam, waarom zeg je niets? 

Ik wil geen zeurpiet zijn. 

Knellende kleding< 

 

Vroeger:  

Jammer dat ik niet door mocht leren 

Nee, Nardie jouw vader is maar een arbeider..... 

 

 

Des. Drop hoe zouter hoe lekkerder 

Bl.dr. onderdruk a.d. lage kant 
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27e Oefencasus 

 

Vrouw 

 

Ik zit niet lekker in mijn vel, ik ben ontieglijk moe en ontzettend gestressd op het moment. 

Last van hoofdpijn. Ik denk dat ik rustig ben maar `s nachts ben ik heel onrustig. `s Avonds 

ben ik op. Om 12.30 ga ik 10 min op de bank en dan kan ik er weer een paar uur tegen. Ik 

jank meteen aan, val vlug terug. Ik ben geestelijk op. 

3 jaar geleden Feverin gehad, die waren fijner dan deze…………….   

 

Ik ben van kinds af aan angstig en onzeker. Ik kan geen nee zeggen.   

Ik zwem 1x per week en doe 3x per week aan lopen     

 

5 Jaar geleden heb ik aangezichtsverlamming gehad, rechts    

Daarna ben ik overspannen geraakt.       

Ik was altijd bezig, werken, poetsadressen. Kon de hele wereld aan.  

Deed `s avonds sporten en Jeugdwerk. 

1 Jaar later heb ik hernia gehad       

Ik heb maatschappelijke hulp gezocht; ben met werk gestopt; wou niet met ruzie weg. 

Alles wat ik in mijn leven had was negatief. Ik heb een cursus positief denken gedaan, dat 

heeft me erg geholpen. Ik stuur zelf veel kaartjes. 

 

Het gaat paar maanden goed en dan tjoep, dal. 

Medicatie van de huisarts vind ik vreselijk. 

5 Jaar geleden was ik overal op en bij, liep op mijn tenen. De spanning van willen werken en 

niet kunnen. Kwaaie start gehad met de kinderen, onze Teun (oudste dec `98) veel zorgen 

van gehad. 

 

Ortho-manuele therapeut zet wervel goed, rug is niet goed. Onderin straalt uit naar 

linkerbeen. 

2 kinderen op de fiets!         

 

Er komt iemand poetsen, ½ dag per week. Moeilijk te aanvaarden, ik heb zelf gepoetst. 
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Ik kan niks hebben, huilen, kritiek op de kinderen. Mijn broer heeft makkelijke kinderen en 

zegt: jij bent zwaar op de hand. Ik heb veel geleerd, anderen mopperen op de kinderen, dat 

heb ik geleerd. 

 

Ik was 11 jaar getrouwd toen ik de aangezichtsverlamming kreeg, het was een 

waarschuwing. 

 

Met mijn 16e heb ik ontzettende faalangst gehad. Ons Mam bracht mij naar school, ik ging er 

voor weer uit. Ik had flaporen, was ontzettend verlegen, werd gepest. 

Ik heb erg veel moeite gehad met veranderen van lagere school naar vervolg-onderwijs

            

11 Jaar geleden zijn mijn oren rechtgezet. 

 

Op de lagere school had ik erg moeite om te wennen, ik heb nooit goed kunnen leren. Ik ben 

een puntje precies. 

 

Ik heb 3 jaar ergens gewerkt en dat vrouwtje was heel erg nauw. Toen ging ik thuis ook heel 

erg precies doen. Mijn kasten zijn nu niet opgeruimd. 

 

Als baby was ik een slechte eter, een moederskindje, niet op de voorgrond   

Onzeker, schooltijd vond ik niet leuk, kon niet goed mee, moest er hard aan werken. 

Werkstukken puntje precies. 

In huis ben ik makkelijker. 

Ik moest voor Teun een traktatie maken voor de peuterspeelzaal, daar word ik kriebelig van 

want het moet perfect af en toen ging er een kevertje kapot. Wat zullen die ouders nu 

denken, er staan allemaal allochtonen of verwaanden. Ik kom maar uit een dorp, ik heb er 

heel erg aan moeten wennen. 

Als ik voor mijn eigen opkom dan denk ik naderhand: hoe zouden ze er over denken. Heb ik 

dat wel goed gedaan? Dan zou ik het terug willen trekken. 

Ik heb de afgelopen 6 jaar geen leuke tijd gehad. 

 

Ik heb het Jeugdwerk aangehouden, dan ben ik weer in mijn dorp onder de mensen. Het is 

voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Zondags 1x per maand. Daar krijg ik energie van, hoef 

ik niet aan de kinderen te denken. Ontspannen. 
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( week van tevoren moet ze voorbereiden, dan is het complete stress) 

 

Mijn man heeft ook ander werk gekregen 2 jaar geleden. Hij werkte ook 80-90 uur per week, 

zijn baas was verschrikkelijk. Hij heeft een week op de hartafdeling gelegen. 

Nieuwe werk was niet goed; leed ik mee, ik zag het. Hij ging opnieuw solliciteren, begon net 

voor de bevalling van Job (okt 2000). Nu werkt hij bij de gemeente, in april hoort hij of hij 

mag blijven. 

 

Wij hebben altijd een kippenbedrijf gehad. Toen ik zwanger was van Job zijn we gestopt. 

 

Job heeft na zijn geboorte 3 maanden alles bij elkaar gekrijst. 

 

Buitenwereld kan het niet accepteren, familie maakt lompe opmerkingen. Bij de gemeente is 

werk voor afgekeurde bouwvakkers, heb jij ingepalmd. Jullie gaan naar de Arena; dat wordt 

door ons betaald. Man heeft 2 broers, ze zijn jaloers, dat vreet aan mij. Van binnen word ik 

helemaal heet; ik gooi het er net niet uit. Als iemand iets zegt dan trek ik me dat aan. 

 

Ik ben ook eerder verkouden. 

 

Als ik prikkelbaar ben tegen Teun dan voel ik me daarna schuldig. Tegen mijn man zeg ik 

het, andere mensen hebben mij nooit boos gezien. Als andere ruzie maken dan zou ik weg 

gaan. Bij 

‘Goede tijden, Slechte tijden’, kan ik het wel aan. 

 

Sinds die aangezichtsverlamming val ik van het een in het ander. 

1 Jaar geleden had ik een ontsteking van het rechterbeen; door te strakke laarzen, dat was 

naar binnen geslagen. 

 

Aangezichtsverlamming: 

Zondagavond kreeg ik last van mijn nek, kon mijn oog niet dicht doen, ik had geen gevoel. 

Mond hing open, kin hing laag. Ik ben toch nog gaan werken. 

Toen naar Ziekenhuis -> prednison -> verschrikkelijk -> eetbuien -> opgezet gezicht. 

Fysiotherapie; onderzoeken gehad, niks beschadigd 

Echt moe, pijn in voorhoofd 
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Heeft 1½ jaar geduurd voordat het over was. 1 Jaar na aangezicht kreeg ik rughernia, toen is 

het gezicht overgegaan. Met rug heb ik bij het ruggencentrum gesukkeld, daar ben ik mee 

gestopt. 

Het zit boven het heiligbeen.        ? 

 

Knuffelen, seks, ik heb er gewoon geen zin in, ik wil het gewoon niet sinds Job. 

 

Ik kan goed grenzen aangeven, kalender vol dan schrappen. 

 

Job fijne bevalling, snel geboren. 1e twee weken goed gegaan toen 3 maanden gehuild, hij 

had een afwijking aan de slokdarm. Ik was in 3 maanden 10 kg aangekomen. Nu ben ik weer 

op gewicht, dat heeft me een klein jaar bezig gehouden. Het is een hele strijd geweest. Ik 

vind alles lekker. 

Ik heb niet echt een dieet maar moet dingen eten die mijn maag vullen. 

 

Des: drop, snoep, chips 

Av: zuurkool, varkensvlees verschrikkelijk, geen vleeseter, spruitjes 

Agg: brie -> hoofdpijn 

 

Teun moet nov naar groep 1, heb ik het heel moeilijk mee. Ik ben van huis uit getrouwd, daar 

heb ik een paar weken aan moeten wennen. Verandering van lagere naar hogere school. 

Teun naar de dokter, ZH, dat doe ik voortaan allemaal zelf, hoeft Toon niet meer mee. 

Ik heb een rondleiding gedaan door het ZH om zekerder te worden. Waar de ziekenauto 

binnenkomt, vond ik allemaal eng. Eerst kreeg ik het van de lucht al benauwd, ging ik van 

mijn stokje. Phos? Mensen aan apparatuur kan ik echt niet tegen. 

 

Angsten: donker, alleen thuis komen als het laat is, ver rijden alleen 

    Kleine ruimtes, vol 

Kerk moet ik aan de rand zitten – benauwd 

 

Faalangst: heel bang, heel veel huilen, altijd alles goed doen, altijd op top willen lopen en 

moeilijk mee kunnen. 

 

Menses: mooi op tijd 
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Tegen de menses nog veel meer huilbuien. Zo gauw als het doorzet is  de rugpijn >, 2 dagen 

heel erg. Helder bloed. Voor Teun was ik heel ziek van de menses, daarna niet meer. Sinds 

Job zelf niet lekker in vel bij menses.  

 

Stoelgang nooit goed, scheurtje bij de anus incident, ontlasting langs doet zeer. Harde 

stoelgang. 

Moeite gehad vroeger, wel elke dag. 

 

Fam: 

Vk rugklachten 

 Zwaar op de hand 

 Willen het voor iedereen goed doen 

 

Mk schildklierklachten 

 

Ons Pap zei altijd: niet uitpraten, niks zeggen, niet boos worden, gewoon niet meer naar toe 

gaan. 

We zijn weinig met ons gezin zelf geweest. Er kwam heel veel volk bij ons over de vloer. Op 

en 2 broers van vader waren altijd bij ons. Ik was 8 jaar en onze Jan 6 jaar toen de broers 

weg gingen. Ik was 10 toen Opa naar het bejaardenhuis ging. Hij had een goed, zacht 

karakter. 

Opa is overleden toen ik 15 jr was, dat was heel moeilijk, net vòòr de faalangsten. 

 

Moeder is heel streng opgevoed en is zelf ook heel erg dominant. Die strijdt net zo lang tot 

ze gelijk krijgt. Ook haar broers en zussen zijn heel erg. Praten ook heel hard. 

Ik heb meer ons Pap zijn karakter, ga ook eerder naar ons Pap. 

 

Ik zag heel erg tegen de bevalling op 

Sinds mijn huwelijk heb ik een andere huisarts, mis de andere heel erg, geestelijk kon hij mij 

beter steunen. 

 

In het voorjaar heb ik altijd hooikoorts.     

Niezen `smorgens, neusverkouden, kortademig, jeukende ogen , rood, buiten + binnen 
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Dit jaar griepspuit gehad       

Hoestbuien, kriebel 

Snak naar adem 

Penicilline twee weken terug voor bronchitis      

Tijdens de zwangerschap van Teun heb ik 2x sinusitis gehad   

Na de bevalling Fevarin  
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28
e
 Oefencasus 

 

Vrouw geboren 1926. 

Ik heb haar vandaag weer gezien. De laatste keer was zeker 4 jaar geleden en dan nog een 

vluchtige ontmoeting. 

Mevr. Is heel mager, echt vel over been. 

Zij was blij toen ik kwam en verwelkomde mij heel spontaan. Zij bleef tijdens het consult wel 

'U' zeggen en zij leek even na binnenkomst verward. Dit bleek niet zo te zijn tijdens het 

gesprek. Ik vond haar ook regelmatig zuchten.Zoals je wel weet heeft zij vroeger in R`dam 

gewoond en is zij in de oorlog hier in de Achterhoek geweest. Van oorsprong was zij een 

Italiaanse. 

Haar vader is met een andere vrouw vertrokken toen zij nog jong was en toen stond haar 

moeder er alleen voor. (Dat vond ik heel erg voor haar). 

 

Haar medische geschiedenis: 

Als kind niet veel ziek geweest 

Tonsillectomie, Flinke nabloeding gehad. Werd dichtgebrand. Heel veel angina gehad. 

Als kind ook veel oorontstekingen gehad en last van constipatie. 

 

Vader † keelkanker. Hij is wel aardig oud geworden. 

Moeder  † op 83 jarige leeftijd in 1984. 

Een zus †  aan een hersenbloeding. Zussen met de ziekte van Crohn. 

 

 

In 1973 en 1974 had zij slokdarm spasmen. Vanaf 1990 regelmatig oprekken van een 

stenose van distale deel slokdarm (dr. Vis). 

Nu zegt de internist : Achalasie slokdarm. En zij kreeg toen Domperidon voorgeschreven die 

zij nooit gebruikt heeft. Hij zegt ook: slokdarm is bij mevrouw geen holle buis, maar het 

flubbert a.h.w. en als er een stenose zou zij, was het veel meer verdikt geweest. 

Maandag a.s. moet zij weer naar het ziekenhuis om het te laten oprekken. 

 

Verslag dochter, 
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Zij eet nauwelijks meer. Alleen soep = bouillon. Ook dit verschilt van dag tot dag. In ieder 

geval moet het eten zacht zijn, zoals aardappelen en groente. Vlees krijgt zij haast niet weg. 

Als het heel erg <<<< gaat kan zij zelfs niet meer drinken.. 

Als het eten blijft steken, steekt zij de vinger in de keel en dan komt het er weer uit met heel 

veel slijm. Zij kan soms daar wel 1 dag mee bezig zijn. 

Zij is graag op haar kamer. Maar koffie en thee drinkt zij samen met andere bewoners. Als 

mensen ergens over klagen, zegt ze er wel wat van. Want ze vindt dat de mensen het goed 

hebben in dit tehuis.. De kritiek van anderen deelt zij niet. 

 

Als het heel erg pijn doet drukt zij zelf op de pijnlijke plek. (Dochter denkt maag-overgang 

slokdarm). 

Elke ochtend gaat ze naar de ontmoetingsruimte voor de koffie en ook de warme maaltijd 

gebruikt ze daar. `sMiddags doet zij mee aan activiteiten.Zij heeft al leuke dingen gemaakt 

en zij heeft lmooie schilderijen hangen in haar kamer. 

 

<<< vrijdags en zondags. Vrijdags moet zij al vroeg onder de douche en wordt de kamer 

schoongemaakt, dat is onrustig en kan zij de krant niet lekker rustig lezen. Zij haalt ´s 

morgens vroeg de krant uit de brievenbus en wil graag rustig lezen. De zondag is niet leuk, 

omdat er dan geen krant is. Zij kan heel goed op haar zelf zijn. 

 

Zij weegt nu ± 40 kg. Heeft het snel koud en handen en voeten heeft zij meestal koud. 

Af en toe heeft zij een uitval, is zij helemaal weg. Bijvoorbeeld: we liepen samen naar het 

dorp en plotseling rende ze weg en toen ik (dochter) haar pakte, zakte ze door de benen en 

riep of  ‘zag’ haar broer ( hij is reeds overleden). 

Zij kan ook helemaal verkrampen en draaien met de ogen, maar ook rustig zitten en toch niet 

meer weten wie of waar zij is en dan zeer verbaasd zijn dat er iemand is. Deze verdwijntruc 

kan kort duren, maar ook wel een kwartier. De nawerking kan wel een dag duren. Zij is dan 

nog niet op de wereld, hoewel uit de antwoorden dat niet blijkt. 

 

Slapen doet zij slecht. Volgens haar zelf ligt zij nachten wakker en daarom vindt zij het ook 

niet fijn om bij de kinderen te logeren, want thuis kan zij dan gaan lezen. 

Zij gaf aan dat een glaasje witte wijn prettig aanvoelde voor de slokdarmen zij vindt deze ook 

lekker..  
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Stoelgang: regelmatig diarhee. Familiair is er de ziekte van Crohn. 1 zus heeft een stoma. 

 

Dochter: ik ervaar haar best wel als sterk. Zij accepteert de dingen zoals zij zijn. Zij is 

absoluut niet onverschillig. 

Zij is wel eens verdrietig om mijn zus,haar dochter. Die trekt aan haar en dat vindt zij erg. 

Bezoek vindt zij prettig en zij vindt het heerlijk om de kinderen even te pakken. 

Zij is heel aandachtig voor het bezoek. Zij lijkt iets doof te zijn nu, terwijl zij eerder heel 

gevoelig was voor harde geluiden. 

In haar oude huis was zij bang voor onweer.<<< Als het ´s nachts was en   zij alleen was.  

 

`ik heb het goed. Met de kinderen gaat het goed.Ik kan met iedereen. 

<<< nicht in Hamburg is zwaar ziek. Dat vindt moeder heel erg. Belt haar zus op die haast 

niets meer kan. Is al over de 80. 

 

Als moeder gekwetst is , is ze a.h.w. verslagen. Betrekt zij het op zichzelf.  

  

Maar ze zijn heel goed hier. De kinderen hebben veel spulletjes uit het oude huis. Dan moet 

je het van je afzetten. De nieuwe bewoners waren goed en waren blij. Ik hou niet van zeuren 

en zielig doen. 

Ik geniet hier van de zonsondergang. Dat is zo prachtig.  

 

Op de biografie van voor 1995 is zij homeopatisch behandeld. 

 

Erfelijke belasting: ziekte van Crohn, keelkanker en hersenbloeding. 

De nosode die hier bij hoort is Carcinosinum. 

 

Iatrogeen: Wellicht de verdoving voor het oprekken van de slokdarm. Na de ingreep heeft zij 

altijd Arnica gekregen van haar dochter. 

 

Biografische incidenten nu: De verhuizing, De dochter die aan haar trekt en verder, zoals 

Joke het aangeeft: het aangeslagen zijn en het op zichzelf betrekken als er iets gebeurt is. 

Hier denk is het meest aan Staphisagria en Ign. 
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Acuut miasmatisch: wellicht dat ik daar de absences  bij moet vermelden. Anderzijds is het 

zo, dat zij die al jaren heeft, dus constitutioneel. 

 

Constitutioneel: Mager. Spontaan. Creatief. Op zijn tijd >> gezelschap, maar ook bij 

individuele acties = krant lezen wil zij rust.(Wellicht ook prikkelgevoelig). 

Slecht slapen (is ook al jaren zo). > Regelmaat. Moeite als het ritme verstoord wordt (zondag 

en vrijdag). 

Absenses: afwezig zijn en nog lang de nasleep. Zowel verkrampt alsook verslapt. 

Slecht slapen, al jaren. Diarrhee, geen hinder van. >veilig gevoel in dit huis, nu zij zich niet 

alleen weet bij onweer. Is graag ´s nachts thuis, omdat zij dan haar gang kan gaan, als zij 

niet kan slapen = lezen. Dan stoort ze de anderen niet. 

Desires: witte wijn, vroeger gek op chocolade, maar nu niet meer. 
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29e Oefencasus 

 

Meisje geboren 1992 

 

2001 

Net voordat we naar Amerika gingen kreeg ze enge dromen. Moeder vertelt, ze zit ernaast 

en wil en durft niks te zeggen. Ze is een lang mager meisje met een wit gezichtje en sluike 

rossige haren. 

 

Ze hebben 4 jr in Amerika gewoond. In jan `98 begonnen de enge dromen, iemand kwam 

inbreken en dan werd ze wakker. 

In jan 98 begonnen de enge dromen, andere kamer, bed anders. Alles geprobeerd10-20x uit 

bed snachts. Altijd dezelfde droom. Dreamcatcher helpt. Enge mensen die naar haar 

toekomen, dan wakker. Bij psycholoog - psychiater geweest, medicijnen ADD 

Ze heeft heel veel slaap nodig. Ze duimt nog. 

 

Ze heeft ook woedeaanvallen, stampt tegen de deur aan, op dat moment is ze niet te 

bereiken, er is geen oog-contact of verbaal contact. Als ze haar zin niet krijgt gaat ze als een 

peuter reageren, dreinen. Soms kan ze dan nog wel nadenken waarom ze dan geen ijsje 

krijgt. 

Hoe boos ze ook is, ze gaat nooit boos naar bed. Het gebeurt met haar. Ze kan heftig 

exploderen. 

Iets anders eten dan zij wil, verwacht dan gaat ze uit haar dak; huilen, schelden. 

 

Kenmerken van hyperactief gedrag. Niet stil zitten, van de hak op de tak, 10 dingen tegelijk 

alsof er teveel energie in zit, het kan er niet uit. 

 

Zwangerschap van haar was goed, bevalling goed, eerste 6 wk was ze een huilbaby. Door 

borstontsteking is moeder plots over gestapt op flessevoeding. Moeder heeft wel eens boven 

aan de trap gestaan met haar, ze had een postnatale depressie, ze vond haar lelijk en ze 

stonk. Moet ik met haar gaan wandelen? Toen ze net geboren was ging haar oudere zusje 

overgeven omdat ze niet naar de peuterspeelzaal wilde.  

Er is de hele dag ruzie tussen de beide zusjes, haar zus  is keihard, egoïstisch. 
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Des: shoarma, pizza 

Av: groente 

 

slaap: goed; soms wakker van de brievenbus; gevoelig voor geluid 

 

Met 13 mnd weigerde ze opeens te eten en te drinken met als gevolg dat ze niet meer kon 

lopen. Vlgs psycholoog had ze heimwee naar haar vader, die was plotseling naar Bosnië 

voor 9 of 13 maanden. Vader is normaliter alleen in de weekenden thuis (militair), in Amerika 

elke avond. 

 

Op de kleuterschool is ze op haar hoofd gevallen, van de trap af recht op het beton. 

 

Alle vaccinaties gehad - geen reactie 

 

Fam: 

Opa - longkanker; versleten botten, botkanker 

Oma - vlekje op long, keelkanker, darmkanker 

Tante – dwangstoornissen 

Neefje – ADHD, heeft Ritalin; ook erfenis van zijn vaders kant 

Anne – allergisch voor mais, hooikoorts, astm.bronchitis 

Vader – hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hartinfarct 

Moeder – psoriasis knie, abcessen 

 

1 wratje op voet 

ze heeft het vlug koud 

bijt nagels 

 

Ik vraag aan haar of ze liever alleen speelt of met anderen samen, binnen of buiten. Ze vindt 

het alle twee leuk en het liefst binnen. Ze vindt gym leuk en voetbal, daar staat ze voor op de 

wachtlijst, ze wil beslist niks anders. 

 

Angst: eng onweer, inbrekers, lichtje aan. 
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