
HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING?
Er vindt een uitgebreid intake gesprek plaats, die gezien de benodigde informatie de 
eerste keer ruim een uur kan duren. Na het consult kan het homeopathisch middel(en) 
direct worden meegegeven. In sommige gevallen is een meer uitgebreide analyse 
nodig en zal je het middel binnen enkele dagen via de post ontvangen.

Ter controle van de werking van de homeopathische medicatie wordt meteen een 
vervolgafspraak gepland. Deze controle wordt afhankelijk van de intensiteit van de 
klachten binnen 2 tot 4 weken gepland. Waar nodig is er tussendoor telefonisch 
overleg.

REGISTRATIE EN VERGOEDING
De homeopathisch verloskundige is lid van de VV&H, NVKH (Nederlandse 
Vereniging voor Klassiek Homeopaten) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren 
Complementaire Zorg). Deze verenigingen zorgen voor kwaliteitsbewaking van 
homeopathisch verloskunde door middel van nascholingen, overlegstructuren en 
controles onder hun leden.

Consulten door NVKH geregistreerde homeopathisch verloskundigen worden door 
bijna alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de polis) vergoed. 
De homeopathische middelen zijn bij de consultprijs inbegrepen.

Je kunt bij de homeopathisch verloskundige terecht voor alle zwangerschaps 
gerelateerde klachten, alsmede problemen die zich tijdens bevalling en kraambed 
kunnen voordoen. De behandeling vindt plaats na het maken van een afspraak. 
Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

Voor meer informatie en/of het maken van afspraken vind je een homeopathisch 
verloskundige op:
www.vvenh.nl
www.nvkh.nl

HOMEOPATHIE BIJ 
ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE



ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE, EEN UNIEKE GEBEURTENIS
Veel vrouwen ervaren hun zwangerschap en de geboorte van een kind als een 
hoogtepunt in hun leven. Toch kunnen er in deze periode verschillende ongemakken 
optreden die deze vreugde overschaduwen.

De meeste vrouwen houden niet van reguliere medicatie tijdens de zwangerschap, 
waardoor homeopathie uitkomst biedt; het kent geen nadelige bijwerkingen en 
is een veilige methode om klachten tijdens de zwangerschap te verhelpen, mits 
voorgeschreven door een gekwalificeerde verloskundige.

De homeopathisch verloskundige kan ook helpen om de bevalling op homeopathisch 
wijze voor te bereiden zodat deze zo optimaal mogelijk verloopt. Ook bij problemen 
van moeder en/of baby in de kraamtijd is homeopathische begeleiding vaak een 
uitkomst.

HOE WERKT HOMEOPATHISCHE VERLOSKUNDE?
Door middel van een uitgebreid consult ontstaat een overzicht, waarin verschillende 
kenmerken en/of verstoringen in de levensloop, ziektegeschiedenis en zwangerschap 
naar voren komen. Met deze gegevens kan de verloskundige een specifiek op  
afgestemde homeopathische behandeling starten met natuurlijke middelen die de 
lichamelijk, geestelijk en hormonaal weer in evenwicht kunnen brengen, zodat de 
klachten zullen verdwijnen en de energie toeneemt.

VOOR WELKE KLACHTEN?
Een homeopathische behandeling kan in veel gevallen waardevol zijn. Niet alleen 
lichamelijk maar ook emotioneel kun je er beter van worden. Om een idee te geven van 
wat de verloskundige kan behandelen en begeleiden, volgen hier enkele voorbeelden:

Ook is voorbereiding en begeleiding voor en tijdens de bevalling mogelijk, je 
kunt hierbij denken aan middelen voor ontspanning, pijnstilling, bevorderen 
van energie en weeën versterkende middelen. In het kraambed bied de 
verloskundige homeopathische begeleiding voor moeder en baby bij onder andere: 
borstvoedingsklachten, darmkrampjes en huilen.

 
EEN PRAKTIJKVOORBEELD
Marscha is 13 weken zwanger en heeft een afspraak bij ons gemaakt omdat zij 
in toenemende mate last heeft van misselijkheid en braken. Vooral ´s morgens 
heeft zij er veel last van, waardoor zij niet kan eten. Overdag kan ze niet meer goed 
functioneren, raakt snel geïrriteerd door haar 3 jaar oude zoontje en wanneer zij alleen 
is barst ze vaak in huilen uit omdat ze het niet meer aankan.

De medicatie die de huisarts heeft voorgeschreven werkt onvoldoende en sterkere 
medicatie durft ze niet aan. Marscha is soms erg down en vertelt van zichzelf te zijn 
geschrokken. Af en toe heeft ze zelfs woede/uitbarstingen die uit niets ontstaan en 
dan is ze bang haar zoontje iets aan te doen.

Een week na de inname van het middel voelt Marscha zich al beter en is het 
overgeven duidelijk afgenomen. Opvallend is ook dat haar eetlust weer toeneemt. Wel 
is Marscha nog vaak misselijk. Na 2 weken vermindert ook de misselijkheid en kan ze 
weer wat plezier beleven aan haar zoontje. Geleidelijk aan wordt de zwangerschap 
weer dragelijk en verdwijnen de klachten. Ze ziet de bevalling, die ook homeopathisch 
zal worden begeleid, met vertrouwen tegemoet!

•  misselijkheid en braken
•  maagpijn en zuurbranden
•  hoge bloeddruk, vocht vasthouden
•  constipatie
•  aambeien en spataderen
•  diverse pijnklachten
•  bekkenklachten

•  slaapproblemen
•  hoofdpijn en moeheid
•  angsten en onrust
•  stemmingswisselingen
•  dreigende miskraam
•  zwangerschapsjeuk en huidklachten


