Totaal aantal beantwoorde vragen
Naam van het onderdeel

Totaal aantal antwoorden
Verleden

Heden

Sleutelsignalen en symptomen
Aantal vragen = 31

0

0

Energiepatronen
Aantal vragen = 13

0

Gebeurtenissen die vaak voorkomen
Aantal vragen = 20 (man)

Puntentotaal

Totaal aantal punten
Verleden

Heden

Sleutelsignalen en symptomen
Totaal aantal punten = max 93

0

0

0

Energiepatronen
Totaal aantal punten = max 39

0

0

0

0

Gebeurtenissen die vaak voorkomen
Totaal aantal punten = max 60 (man)

0

0

Voedingspatronen
aantal vragen = 9

0

0

Voedingspatronen
Totaal aantal punten = max 27

0

0

Factoren die de situatie verergeren
Aantal vragen = 10

0

0

Factoren die de situatie verergeren
Totaal aantal punten = max 30

0

0

Verzachtende factoren
Aantal vragen = 4

0

0

Verzachtende factoren
Totaal aantal punten = max 12

0

0

Totaal aantal antwoorden:

0

0

Totaal aantal punten:

0

0

Totaal aantal vragen (zie pag. 89)

Naam van het onderdeel

87

Mogelijk puntentotaal (zie pag. 89)

Mate van bijnieruitputting bij aantal antwoorden:

261

Mate van bijnieruitputting bij aantal punten:
Niet tot lichte mate

Sprake van bijnieruitputting indien totaal aantal antwoorden >26
Onwaarschijnlijk bijnieruitputting indien totaal aantal antwoorden <20

Indexering bijnieruitputting (zie pag. 90):
Verleden

Heden

Totaal aantal punten:

0

0

Totaal aantal antwoorden:

0

0

totaal punten / totaal antwoorden

1

0 - 40

Milde graad

44 - 87

Matig vermoeide bijnieren

88 - 130

Ernstige bijnieruitputting

> 130

geen

0 - 0,9

mild

1,0 - 1,6

Nog meer symptomen, die mogelijk NU aanwezig zijn: (zie pag. 91)

middelmatig

1,7 - 2,3

De gebieden op mijn lichaam die hieronder genoemd worden zijn
blauwig zwart van kleur:

ernstig

> 2,4

De binnenkant van mijn lippen, mond.
Vagina

Totaal van de vragen met asterisk (*) van het heden (zie uitleg op pag 90)
Ik lijd aan anorexia. *

0

Rondom tepels

Ik ben chronisch moe; een vermoeidheid
die normaal gesproken niet door slaap
verlicht wordt . *

0

Ik heb regelmatig onverklaarbare diarree

Ik voel mezelf soms in het geheel zwak. *

0

Mijn huid rondom de beenachtige
gebieden, in de vouwen in mijn huid, van
littekens en de vouwen van mijn
gewrichten worden steeds donkerder.

Ik heb een afgenomen tolerantie voor kou.
*

0

Ik heb licht gekleurde stukjes op mijn
huid waar de huid zijn normale kleur
verloren heeft.

Ik heb lage bloeddruk. *

0

Ik raak gemakkelijk uitgedroogd.

Ik ben misselijk of ik moet overgeven
zonder duidelijke reden. *

0

Ik heb momenten dat ik flauw dreig te
vallen.

Totaal

0

Aantal 'JA'

2

0

