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aambeien  dikke darm 
aangezichtspijn  drievoudige verwarmer 
aangezichtspijn  maag 
acne  galblaas 
adem-slechte  dikke darm 
adem-zurig  maag 
ademloosheid  hartmeridiaan 
ademnood  longen 
aderontsteking  nieren 
aften(mondzweertjes)  dunne-darm 
afweer- zwakte  milt 
allergie  lever 
alvleesklier- problemen  maag 
angina  hartmeridiaan 
angst  hartconstrictor 
angstdromen  nieren 
armen- pijnlijk  drievoudige verwarmer 
armen- stijve  drievoudige verwarmer 
artritis- gewricht  dikke darm 
artritis- effecten  lever 
astma  galblaas 
astma  longmeridiaan 
astma  nieren 
artrose  galblaas 
auto- immuunziekten  milt 
baarmoederproblemen  lever 
baarmoederproblemen  nieren 
beender-aandoening  dunne-darm 
biceps-klachten  longen 
bijholten  maag 
bindweefselzwakte  milt 
blaasontsteking  blaas 
blaaszwakte  nieren 
blauwe plekken  lever 
bloedarmoede  milt 
bloeddruk  hartconstrictor 
boeren  maag 
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botbreuken  nieren 
botten-broos  nieren 
botten-zwak  nieren 
braken  maag 
buik- gezwollen  nieren 
     
buikpijn  dikke darm 
depressie  dunne-darm 
depressie  lever 
diaree  milt/pancreas 
diarree  dikke darm 
diarree  milt 
doofheid  drievoudige verwarmer 
doofheid  dunne-darm 
doofheid  galblaas 
doofheid  nieren 
dorst  maag 
dorst- hevig  hartconstrictor 
duimmuis- pijn  longen 
elle boog- golfers  hart 
enkel- verzwikking  milt 
enkels- gezwollen  nieren 
epilepsie  dikke darm 
eczeem  longen 
geestverwarring  dunne-darm 
geheugen- slecht  dikke darm 
gekleurde wangen  longen 
geslachtsorganen  nieren 
geslachtsorganen- klacht  lever 
gevlekte- huid  dikke darm 
gewrichtsklachten  galblaas 
hamstring  blaas 
hartaanvallen  hartmeridiaan 
hartfrequentie  hartconstrictor 
herpes-koortslip  maag 
heupklachten  galblaas 
hik  maag 
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hitte  hart-volte 
holle- rug  nieren 
hoofdpijn  blaas 
hoofdpijn(migraine)  lever 
hoofdpijn-enkelzijdig  galblaas 
hoofdpijn-misselijk  maag 
hoofdpijn-slaap  maag 
hormonale-problemen  galblaas 
huid- droge  milt 
huid- grauw/gevlekt  dikke darm 
huidproblemen  hartmeridiaan 
huid- sinaasappel  milt 
impotentie  nieren 
incontinentie  blaas 
ingroeiende nagels  lever 
isoleren(behoefte tot)  maag 
jicht  blaas 
jicht  lever 
jicht  milt 
kaakholteontsteking  maag 
kaalheid  dunne-darm 
keelamandelen  dunne-darm 
keel-problemen  longmeridiaan 
keelproblemen  dikke darm 
keelproblemen  maag 
kleinzielig  maag 
knie- klachten  galblaas 
knie- problemen  blaas 
knie- problemen  galblaas 
knieklachten- reumatische  milt 
knieschijf- klachten  maag 
kortademigheid  longen 
koud- in de zomer  drievoudige verwarmer 
koude  hartzwakte 
koude- voeten  blaas 
krachteloosheid  milt 
kuitkramp  blaas 



verzamellijst op klacht of op meridiaan 

 

Meridiaan bijlage 2019 (1989)   SERENORA     www.serenora.nl   

 

4 

libido- zwak  lever 
likdoorns  maag 
lippen-gebarsten  maag 
longontsteking  longen 
menstruatieklachten  galblaas 
menstruatieklachten  lever 
middagdutje  milt 
migraine  lever 
milt-problemen  maag 
moeheid  milt/alvleesklier 
nachtzweet  nieren 
nagels  lever 
nekstijfheid  dunne-darm 
nek- vastzittende  galblaas 
nekklachten  blaas 
nekklachten  dikke darm 
neus-problemen  dikke darm 
neus-problemen  longmeridiaan 
neusverkouden  blaas 
oedeem  nieren 
ogen- druk erachter  galblaas 
ogen- rood/pijnlijk  lever 
ogen- zwakke  blaas 
ogen- zwarte vlekken  lever 
onderarm-pijnlijk  hartmeridiaan 
onderarm-pijnlijk  longmeridiaan 
onrust  hart-volte 
onvrede  maag 
oog-problemen  galblaas 
oogklachten  lever 
oorklachten  nieren 
oorpijn  drievoudige verwarmer 
oorsuizingen  drievoudige verwarmer 
oorsuizingen  dunne-darm 
oorsuizingen  galblaas 
pezen  galblaas 
piekeren  maag 
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pijn  drievoudige verwarmer 
pijn- ogen  drievoudige verwarmer 
pijn- oren  drievoudige verwarmer 
pms  galblaas 
polsen-pijnlijk  hartmeridiaan 
postnataal-syndroom  galblaas 
praten- heel-veel  hart-volte 
prostaat-problemen  lever 
prostaat-problemen  nieren 
pupillen  hartconstrictor 
ribben-pijn  galblaas 
ringvinger-stijfheid  drievoudige verwarmer 
rug-stijve  blaas 
rugklachten  blaas 
rugklachten  maag 
rugpijn  nieren 
schimmels  maag 
schouders- pijnlijk   dunne-darm 
schouders- pijnlijk  galblaas 
schouders- pijnlijk  longmeridiaan 
seksuele-energie  nieren 
slecht-eruitzien  milt 
slijmbeursontsteking  dikke darm 
slijmvliezen  dikke darm 
spataders  lever 
spataders  nieren 
speeksel  dikke darm 
sperma- geringe productie  lever 
spieraandoening  dunne-darm 
spierblessures  galblaas 
spierpijn  galblaas 
spijsverteringsproblemen  milt/alvleesklier 
spreekangst  hartzwakte 
spruw  dikke darm 
stijve- schouder  dikke darm 
stijve rug  blaas 
stofwisselings-problemen  milt/alvleesklier 
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stotteren  hartzwakte 
tennisarm  dikke darm 
tennisarm  dunne-darm 
tong-rood  hart-volte 
tong-wit-roze  hartzwakte 
trillende handen  hartconstrictor 
urineer-klachten  dunne-darm 
urineweg ontsteking  blaas 
vaginale-schimmels  lever 
verkouden  longen 
vermoeidheid(grote)  lever 
verstopping  dikke darm 
verstopping  maag 
vervorming-beenderen  maag 
verzwikking- enkel  milt 
vet- onverdraagzaam  galblaas 
voet- doorgezakte  dunne-darm 
voeten- koude  blaas 
voeten- pijnlijk van staan  nieren 
voetzolen- pijnlijke  nieren 
vol- gevoel  lever 
voorhoofdholte-problemen  blaas 
voorhoofdholte-problemen  longmeridiaan 
vruchtbaarheid  nieren 
wangen-rood  hart-volte 
warm- in de winter  drievoudige verwarmer 
witte- ontlasting  galblaas 
witte wangen  longen 
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blaasontsteking  blaas 
hamstring  blaas 
hoofdpijn  blaas 
incontinentie  blaas 
jicht  blaas 
knie- problemen  blaas 
koude- voeten  blaas 
kuitkramp  blaas 
nekklachten  blaas 
neusverkouden  blaas 
ogen- zwakke  blaas 
rug- stijve  blaas 
rugklachten  blaas 
stijve rug  blaas 
urinewegontsteking  blaas 
voeten- koude  blaas 
voorhoofdholte-problemen blaas 
aambeien  dikke darm 
adem- slechte  dikke darm 
artritis- gewricht  dikke darm 
buikpijn  dikke darm 
diarree  dikke darm 
epilepsie  dikke darm 
geheugen- slecht  dikke darm 
gevlekte-huid  dikke darm 
huid- grauw/gevlekt  dikke darm 
keelproblemen  dikke darm 
nekklachten  dikke darm 
neus- problemen  dikke darm 
slijmbeursontsteking  dikke darm 
slijmvliezen  dikke darm 
speeksel  dikke darm 
spruw  dikke darm 
stijve-schouder  dikke darm 
tennisarm  dikke darm 
verstopping  dikke darm 
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aangezichtspijn drievoudige 
verwarmer 

armen- pijnlijk  
drievoudige 
verwarmer 

armen- stijve  
drievoudige 
verwarmer 

doofheid  
drievoudige 
verwarmer 

koud- in de zomer  
drievoudige 
verwarmer 

oorpijn  
drievoudige 
verwarmer 

oorsuizingen  
drievoudige 
verwarmer 

pijn  
drievoudige 
verwarmer 

pijn- ogen  
drievoudige 
verwarmer 

pijn- oren  
drievoudige 
verwarmer 

ringvinger-stijfheid  
drievoudige 
verwarmer 

warm-in de winter  
drievoudige 
verwarmer 

aften(mondzweertjes)  dunne-darm 
beender- aandoening  dunne-darm 
depressie  dunne-darm 
doofheid  dunne-darm 
geestverwarring  dunne-darm 
kaalheid  dunne-darm 
keelamandelen  dunne-darm 
nekstijfheid  dunne-darm 
oorsuizingen  dunne-darm 
schouders- pijnlijk  dunne-darm 
spieraandoening  dunne-darm 
stijve-schouder  dunne-darm 
tennisarm  dunne-darm 
urineer- klachten  dunne-darm 
voet- doorgezakte  dunne-darm 
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acne  galblaas 
astma  galblaas 
artrose  galblaas 
doofheid  galblaas 
gewrichtsklachten  galblaas 
heupklachten  galblaas 
hoofdpijn-enkelzijdig  galblaas 
hormonale- problemen  galblaas 
knie- klachten  galblaas 
knie- problemen  galblaas 
menstruatieklachten  galblaas 
nek- vastzittende  galblaas 
ogen- druk erachter  galblaas 
oog- problemen  galblaas 
oorsuizingen  galblaas 
pezen  galblaas 
pms  galblaas 
postnataal- syndroom  galblaas 
ribben- pijn  galblaas 
schouders-pijnlijk  galblaas 
spierblessures  galblaas 
spierpijn  galblaas 
vet- onverdraagzaam  galblaas 
witte- ontlasting  galblaas 
angina  hart 
elle boog- golfers  hart 
hitte  hart-volte 
onrust  hart-volte 
praten-heel-veel  hart-volte 
tong-rood  hart-volte 
tong- wit-roze  hart-volte 
wangen-rood  hart-volte 
koude  hartzwakte 
spreekangst  hartzwakte 
stotteren  hartzwakte 
angst  hartconstrictor 
bloeddruk  hartconstrictor 



verzamellijst op klacht of op meridiaan 

 

Meridiaan bijlage 2019 (1989)   SERENORA     www.serenora.nl   

 

10 

dorst- hevig  hartconstrictor 
hartfrequentie  hartconstrictor 
pupillen  hartconstrictor 
trillende handen  hartconstrictor 
ademloosheid  hartmeridiaan 
angina  hartmeridiaan 
hartaanvallen  hartmeridiaan 
huidproblemen  hartmeridiaan 
onderarm- pijnlijk  hartmeridiaan 
polsen- pijnlijk  hartmeridiaan 
allergie  lever 
artritis- effecten  lever 
baarmoederproblemen  lever 
blauwe plekken  lever 
depressie  lever 
geslachtsorganen-klacht  lever 
hoofdpijn(migraine)  lever 
ingroeiende nagels  lever 
jicht  lever 
libido- zwak  lever 
menstruatieklachten  lever 
migraine  lever 
nagels  lever 
ogen- rood/pijnlijk  lever 
ogen- zwarte vlekken  lever 
oogklachten  lever 
prostaat-problemen  lever 
spataders  lever 
sperma-geringe productie  lever 
vaginale-schimmels  lever 
vermoeidheid(grote)  lever 
vol- gevoel  lever 
ademnood  longen 
biceps-klachten  longen 
duim-muis-pijn  longen 
eczeem  longen 
gekleurde wangen  longen 
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kortademigheid  longen 
longontsteking  longen 
verkouden  longen 
witte wangen  longen 
astma  longmeridiaan 
keel-problemen  longmeridiaan 
neus-problemen  longmeridiaan 
onderarm-pijnlijk  longmeridiaan 
schouders-pijnlijk  longmeridiaan 
voorhoofdholte- problemen longmeridiaan 
 bijholten  maag 
aangezichtspijn  maag 
adem-zurig  maag 
alvleesklier-problemen  maag 
boeren  maag 
braken  maag 
constipatie  maag 
dorst  maag 
herpes-koortslip  maag 
hik  maag 
hoofdpijn-misselijk  maag 
hoofdpijn-slaap  maag 
isoleren(behoefte tot)  maag 
kaakholteontsteking  maag 
keelproblemen  maag 
kleinzielig  maag 
knieschijf-klachten  maag 
likdoorns  maag 
lippen- gebarsten  maag 
milt-problemen  maag 
onvrede  maag 
piekeren  maag 
rugklachten  maag 
schimmels  maag 
vervorming-beenderen  maag 
afweer-zwakte  milt 
auto-immuunziekten  milt 
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bindweefselzwakte  milt 
bloedarmoede  milt 
diarree  milt 
enkelverzwikking  milt 
huid- droge  milt 
huid- sinaasappel  milt 
jicht  milt 
knieklachten-reumatische  milt 
krachteloosheid  milt 
middagdutje  milt 
slecht- eruitzien  milt 
verzwikking-enkel  milt 
diaree  milt/alvleesklier 
moeheid  milt/alvleesklier 
spijsverteringsproblemen  milt/alvleesklier 
stofwisselings-problemen  milt/alvleesklier 
aderontsteking  nieren 
angstdromen  nieren 
astma  nieren 
baarmoederproblemen  nieren 
blaaszwakte  nieren 
botbreuken  nieren 
botten- broos  nieren 
botten- zwak  nieren 
buik-gezwollen  nieren 
doofheid  nieren 
enkels-gezwollen  nieren 
geslachtsorganen  nieren 
holle-rug  nieren 
impotentie  nieren 
nachtzweet  nieren 
oedeem  nieren 
oorklachten  nieren 
prostaat-problemen  nieren 
rugpijn  nieren 
seksuele-energie  nieren 
spataders  nieren 
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voeten- pijnlijk van staan  nieren 
voetzolen- pijnlijke  nieren 
vruchtbaarheid  nieren 
zweet- s’nachts  nieren 

 

 


