
Wilt u meer weten over lezingen en andere 
activiteiten in uw buurt tijdens de week 
van de homeopathie, bezoekt u dan de 
website www.vereniginghomeopathie.nl 
 

 
 

Zoekt u een klassiek homeopaat of 
homeopathisch werkend verloskundige,  
bezoekt u dan onze website www.nvkh.nl 

 
 
 

Week van de Homeopathie 2018 
 
Gedurende de Week van de Homeopathie,  
met als thema “Homeopathie rond 
zwangerschap en geboorte”, informeren 
homeopaten u over de effectieve, de snelle 
en de veilige wijze waarop een homeopaat 
kan helpen.  
 
Wilt u weten welke activiteiten homeo-
paten in uw regio hebben georganiseerd, 
bezoek dan de agenda op de website van 
de Koninklijke Vereniging Homeopathie 
Nederland 
(www.vereniginghomeopathie.nl) 
 
Deze folder wordt u aangeboden door: 
 

 
 
Deze homeopaat is lid van de Nederlandse 
vereniging van Klassiek Homeopaten 
(NVKH). De bij de NVKH aangesloten 
homeopaten hebben een beroepsopleiding 
klassieke homeopathie gevolgd van 5-6 
jaar. Onze kwaliteitszorg behelst zowel de 
opleiding en nascholing, als de beroeps-
ethiek en de praktijkvoering. 
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“Homeopathie 
rond zwangerschap 

en geboorte” 
 

 



 
 
Homeopathie rond Zwangerschap 
en geboorte 
 
Homeopathie is geschikt voor alle 
leeftijden en alle levensfasen. Het is een 
natuurlijke, veilige en duurzame manier om 
uw gezondheid te ondersteunen.   
Homeopathische geneesmiddelen zijn niet 
schadelijk voor het milieu, zijn nooit op 
dieren getest en u kunt er niet verslaafd 
aan raken. 
 
U bent zwanger en wilt natuurlijk volop 
genieten van deze belangrijke fase in uw 
leven. Homeopathie verhoogt voor de 
aanstaande moeder de kans op een prettig 
verlopende zwangerschap.  
 
(Kleine) ongemakken tijdens de zwanger-
schap die met homeopathische middelen 
goed en over het algemeen snel te 
verhelpen zijn onder meer: 
 

Misselijkheid, vermoeidheid,  
Stemmingswisselingen, depressie, 
Onrustige buiken, bekkeninstabiliteit,  
Slaapproblemen. 
 
Een ongecompliceerde en prettige zwanger-
schap is een goede aanloop naar de 
bevalling. Vaak ziet men dan dat de bevalling 
zonder complicaties of noodingrepen 
verloopt.  
 
Er zijn steeds meer verloskundigen die de 
resultaten van een homeopathische 
behandeling tijdens zwangerschap en 
bevalling hebben gezien en hier een warm 
voorstander van zijn geworden.  
 

 
Moeder en kind hebben weinig last van de 
bevalling en vooral moeder herstelt hierna 
sneller dan gebruikelijk is. De roze wolk kan 
daarmee werkelijkheid worden!   
 
Klachten rondom de bevalling zoals tegen 
de bevalling op zien, een soepele 
ontsluiting, de uitdrijving van de placenta 
en een goed herstel kunnen tijdens een 
consult aan de orde komen. 

Het ‘onder behandeling’ zijn is wel een 
voorwaarde. Een homeopaat brengt 
namelijk alle aspecten van de patiënt, in dit 
geval de moeder, in beeld, inclusief 
ziektegeschiedenis en erfelijke belasting. 
Juist door geruime tijd vóór een 
zwangerschap en de bevalling  jezelf al in 
een goede conditie te brengen kan men 
veel problemen voorkomen. En dan 
worden de zwangerschap en de bevalling 
een fijne periode om op terug te zien!    
 
Maar….mocht de baby toch nog ‘roet’ in 
het eten gooien vanwege krampjes, 
alsmaar huilen, niet goed kunnen drinken, 
niet goed kunnen slapen, blijf dan vooral 
niet rondtobben. Ook met deze klachten 
zijn we bekend: 
 
 Huilbaby’s, onrust, 

ontwikkelingsproblemen, 
 Borstontsteking,  onvoldoende 

borstvoeding, 
 Krampjes en spugen, huidklachten 

 

 
 
  
 


