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Steeds meer aanstaande ouders kijken tegenwoordig verder dan de reguliere
medische begeleiding van zwangerschap. Een breed scala aan voorkomende
klachten rond zwangerschap, bevalling en kraambed kunnen op een milde, snelle,
effectieve wijze en zonder bijwerkingen voor moeder en kind behandeld worden
met homeopathie.
De vraag naar homeopathische begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling
neemt dan ook sterk toe. De VV&H krijgt steeds vaker via de website aanvragen
voor homeopathische zwangerschapsbegeleiding. Het aantal professioneel
opgeleide homeopathisch verloskundigen in Nederland is op dit moment nog
onvoldoende om in deze behoefte te kunnen voorzien.
Om die reden organiseert de VV&H sinds 2013 in samenwerking met de
Homeopathie Academie Nederland jaarlijks een post-HBO opleiding voor
verloskundigen die hen in staat stelt na certificering zelfstandig te functioneren als
professioneel homeopatisch verloskundige. Met als resultaat: een tevreden moeder,
vader en kind én minder doorverwijzingen naar de 2e lijn.

VERNIEUWDE OPZET VAN DE OPLEIDING TOT
HOMEOPATISCH VERLOSKUNDIGE
De post-HBO opleiding duurt ruim één jaar en vindt plaatst gedurende een lesdag
(vrijdag) om de drie weken, met daarnaast thuisstudie. De opleiding is modulair en
thematisch van opzet en volgt chronologisch de perioden van zwangerschap tot en
met de postpartum fase.
Ook biedt de postHBO-hv (homeopathische verloskunde) mogelijkheden voor
verloskundigen die langer geleden zijn opgeleid in de homeopathie en hun kennis
willen opfrissen.

GLOBALE INHOUD VAN DE OPLEIDING
Naast verdieping in de filosofie en grondbeginselen van de homeopathie wordt
homeopathische geneesmiddelenkennis (Materia Medica) van de belangrijkste
homeopathische middelen die je kunt inzetten bij klachten tijdens de
zwangerschap, bevalling en kraambed aangeboden.
De werking, de juiste keuze, dosering en toediening van homeopathische middelen
worden zowel theoretisch als praktisch verhelderd door middel van realistische
casuïstiek en praktijktrainingsuren. Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen
zijn; zwangerschapsmisselijkheid, dreigende miskraam, hypertensie, problemen bij
de bevalling zoals uitblijvende weeën, angsten, naweeën, klachten bij de baby,
borstvoedingsproblemen etc. Gedurende de opleiding is er na iedere module een
theorietoets (3x). Aan het einde van de opleiding vindt ter afsluiting een
praktijkexamen plaats, waarbij kandidaten casuïstiek uit eigen (stage)praktijk
presenteren.
Na afloop van de postHBO is de verloskundige in staat zelfstandig te functioneren
als professioneel homeopathisch verloskundige. Zij kan dan met haar expertise als
verloskundige aangevuld met specifieke kennis van de homeopathische
verloskunde op hoog kwalitatief niveau hulp verlenen. Na de kraamperiode zal de
verloskundige, wanneer nodig, voor klachten die buiten haar verloskundige
vakkennis vallen, moeder en kind doorverwijzen naar een klassiek homeopaat, welke
is aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten).

ERKENNING
Voor een erkend diploma homeopathisch verloskundige zijn uiteindelijk drie
certificaten nodig. Het diploma van de postHBO-hv wordt erkend door de door
CPION en door de NVKH hetgeen een gewaarborgd kwaliteitsniveau van
homeopathie inhoudt en vergoeding van consulten door zorgverzekeraars mogelijk
maakt. Via de NVKH kan een AGB code worden aangevraagd en/of een
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

INTERACTIEVE ORIENTATIEDAG
Voorafgaande aan de start van de opleiding is er een mogelijkheid tot het volgen
van een interactieve orientatiedag om kennis te maken met homeopathische
verloskunde.
Tijdens deze dagen wordt uitleg gegeven over de basisprincipes en achtergrond
van homeopathie in relatie tot voorkomende klachten tijdens zwangerschap,
bevalling en kraambed. Ook worden aan de hand van voorbeelden van klachten
praktische adviezen gegeven rond de dagelijkse praktijkvoering van verloskunde
met homeopathie. De introductiecursus is een meerwaarde, maar geen voorwaarde
voor toelating tot de postHBO-opleiding.
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