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Zo bijzonder zijn de eerste beweging die ik voel,  

ineens zo tastbaar.  

En dan ben je daar.  

Je ligt op mijn borst,  

drinkt mijn melk en ademt nog altijd via mijn bloed.   

Vanaf nu ga jij op eigen benen staan. 

Mijn vlees en bloed, 

Loslaten,  

met pijn in mijn hart. 

Annechien de Laat 

oktober 2016 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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek ‘Een verkennend onderzoek naar de huidige toepassing van 

homeopathie ter bevordering van de uitblijvende nageboorte en/of ter beperking van hevige 

bloedingen postpartum als mogelijk alternatief voor de toediening van synthetische oxytocine 

postpartum’. Het onderzoek is gehouden onder klassiek homeopaten en met homeopathie wer-

kende natuurgeneeskundigen, doula’s, artsen en verloskundigen in het kader van mijn afstude-

ren aan de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem tot klassiek homeopaat. Van april 2015 

tot en met april 2017 ben ik bezig geweest met het onderzoeken en het schrijven van deze 

scriptie.  

 

Het is inmiddels 8 jaar geleden dat ik aan de opleiding tot klassiek homeopaat begon. Door mijn 

zwangerschap en geboorte van onze zoon Lewis heeft het afstuderen langer geduurd dan voor-

heen gedacht. Naast het grote geschenk van een klein ondeugend mannetje om mij heen heeft 

het uitstel van afstuderen mij ook een richting gegeven waarin ik mij als homeopaat wil gaan 

specialiseren.  

Door het vergaren van informatie rondom bevallen heb ik mij verbaasd over de medicalisatie van 

dit natuurlijke proces. De meeste weerstand heb ik ervaren rond mijn wens tot afwachtend be-

leid van mijn nageboorte. Met name ben ik gevallen over het op voorhand toedienen van oxyto-

cine ter bevordering van de nageboorte. In mijn beleving werd er vanuit angst een protocol ge-

volgd om complicaties te voorkomen. Voor mij was dit geen reden genoeg om op voorhand in te 

grijpen, hierdoor ben ik mij als homeopathiestudent gaan richten op het samenstellen van een 

homeopathisch beval-ehbo kitje. Als het nodig was, wilde ik graag eerst het zelfgenezend ver-

mogen van mijn lichaam aanspreken met homeopathie alvorens regulier medisch in te grijpen. 

De research die ik heb gedaan voor mijn eigen bevalling bood mij een alternatief waar ik achter 

kon staan. Maar nu ben ik nieuwsgierig welke aanbevelingen gedaan kunnen worden na een dos-

sieronderzoek als alternatief voor oxytocine binnen het homeopathisch spectrum. Om homeopa-

ten, verloskundigen en barende een goed alternatief aan te kunnen bieden wanneer er een wens 

is tot expectatief beleid met als doel beperken van synthetische toediening. 

De opstart van deze scriptie ging gestaag. Door de razende hormonen in mijn lijf van en na mijn 

zwangerschap kon ik mij niet losmaken van mijn prachtige zoon. Dankzij de stok achter de deur 

van vrienden en familie heb ik de eerste stap genomen. Dank jullie wel voor het onvermoeid 

aanhoren van mijn verhalen. Dankzij de kundige hulp en steun van mijn scriptiebegeleiders Elke 

Wisseborn en Veerle Alfrink ben ik gekomen tot dit mooie eindresultaat. Zonder jullie zou het 

waarschijnlijk nooit een waardig stuk geworden zijn. Mijn dank gaat uit naar jullie geduld, tijd 

en deskundige begeleiding. Bedankt Lisanne Wittenberg voor de ondersteuning op taalkundig 

vlak. Bedankt Ralph Rouwen, dankzij jouw inzet thuis en de tijd die je mij gegeven hebt, heb ik 
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deze scriptie werkelijkheid kunnen maken. En natuurlijk de grootste dank aan mijn zoon Lewis 

Rouwen, jij hebt mij de ogen doen openen naar de zin van dit ongelofelijk interessante onder-

werp. Jij bent de drijfveer voor mijn werk in homeopathie en geboorte.  

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Annechien de Laat 

Tilburg, april 2017 
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Samenvatting 

Tijdens de geboorte vindt er een ingenieus samenspel tussen verschillende vrij in het lichaam 

voorkomende hormonen plaats, waaronder oxytocine. Oxytocine speelt een belangrijke rol tij-

dens zwangerschap, bevalling, hechting en bij intieme relaties later in het leven. Na de beval-

ling zorgt oxytocine er voor dat de baarmoeder samentrekt zodat de placenta geboren kan wor-

den, het bloedverlies beperkt wordt en de borstvoeding op gang komt. 

Actief leiden met synthetische oxytocine wordt veelvuldig toegepast als bijstimulatie tijdens de 

nageboorte. Verschillende onderzoekers leggen de nadruk op mogelijk nadelige gevolgen van 

synthetische oxytocine op lange termijn doordat oxytocine gevoelige receptoren in de hersenen 

bepalend zijn voor de gevoeligheid van de receptoren welke kunnen leiden tot gedragsproblema-

tiek in het latere leven. Homeopathie wordt in dit onderzoek benaderd als een mogelijk alterna-

tief voor synthetische toediening van oxytocine. 

Dit afstudeeronderzoek is gericht op aanbevelingen voor onderzoek naar de inzetbaarheid van 

homeopathie bij barende vrouwen postpartum. Hierbij wordt geacht inzichtelijk te maken op 

welke wijze homeopathie ingezet kan worden. Het is een verkennend onderzoek met als centra-

le vraag: In hoeverre kan homeopathie bijdragen ter bevordering van de uitblijvende nageboorte 

en/of ter beperking van hevige bloedingen postpartum als mogelijk alternatief voor de toedie-

ning van synthetische oxytocine postpartum bij een laagrisico zwangerschap? 

Om antwoord te geven op de centrale vraag, aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek en 

inzicht te geven in de wijze waarop homeopathie ingezet kan worden zijn drie deelonderzoeken 

opgezet. Allereerst een literatuuronderzoek naar trials over de effectiviteit van homeopathie bij 

uitblijvende nageboorte en hevige bloedingen postpartum en gerelateerde onderzoeken naar 

homeopathie en geboorte. Daarnaast is een enquête uitgezet onder homeopaten die zijn aange-

sloten bij beroepsverenigingen in Nederland. Tot slot heeft een aantal homeopaten aan een 

deelonderzoek meegewerkt door aan de hand van een vragenlijst casussen van patiënten met 

postpartum klachten te delen.  

De bestudeerde onderzoeken naar uitblijvende nageboorte, hevige bloedingen postpartum en 

niet-vorderende geboorte geven grotendeels positieven uitkomsten naar de inzetbaarheid van 

homeopathie tijdens postpartum problematiek. Desondanks kunnen er geen betrouwbare, signi-

ficante conclusies getrokken worden door gebrek aan onderzoek met noodzakelijk grotere con-

trolegroepen om de bevindingen te testen. 

De enquête die is ingevuld door 87 respondenten waaronder homeopaten, verloskundigen, dou-

la’s en artsen, geeft een beeld van de behandeling van patiënten met postpartum problematiek 

met homeopathie. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan de bijdrage van homeopa-

thie te beschouwen als een goede behandeling. ‘Tijd’ wordt als grootste nadeel gezien bij be-
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handeling van de nageboorte met homeopathie. “Wanneer homeopathie niet op tijd ter plaatse 

is of niet direct werkt dreigt gevaar, doordat overmatig bloedverlies in zeer korte tijd ontstaat”. 

Er is een grote variëteit aan in te zetten homeopathische middelen genoemd.  

In de casussen zijn mentaal-emotionele en fysieke symptomen genoemd waarop de keuze voor 

een homeopathisch middel is gebaseerd. De geïndividualiseerde aanpak van een homeopathische 

behandeling komt hierbij naar voren. In alle casussen heeft het homeopathische middel een po-

sitieve bijdrage geleverd aan zowel het geboorteproces, als aan de beleving van de barende 

vrouw. 

De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken is dat bestaand on-

derzoek te kleinschalig is uitgevoerd, waardoor er momenteel onvoldoende bewijs is om homeo-

pathie als effectieve behandelmethode tijdens zwangerschap aan te bevelen. Aanbevolen wordt 

verder fundamenteel onderzoek te doen naar de inzetbaarheid van homeopathie tijdens het na-

geboortetraject onder een vergrote onderzoekspopulatie. 

Praktijkvoorbeelden en beantwoorde vragen uit de enquête laten zien dat homeopathie momen-

teel met goed resultaat ingezet wordt ter bevordering van de nageboorte en/of ter voorkomin-

gen hevige bloedingen postpartum. Daarbij is het van belang te onderkennen dat nauwe samen-

werking tussen homeopaat en specialist in de geboortezorg van belang zijn. 

Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is het betrouwbaarheidsniveau van de gehouden 

enquête. Niet alle bereikte expertises behandelen in de combinatie geboortezorg en homeopa-

thie. Hierdoor is het lastig te bepalen of alle benaderde personen binnen de doelgroep passen. 

Daarnaast kunnen de respondenten mogelijkerwijs verward zijn geraakt in de dubbele vraagstel-

ling van de enquête naar de inzetbaarheid van homeopathie bij een uitblijvende nageboorte en 

hevige bloedingen postpartum. In een vervolgonderzoek zou deze vraag gesplitst kunnen worden 

om mogelijke verwarring te voorkomen. 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Leeswijzer 

De indeling van deze scriptie is als volgt:  

In hoofdstuk 1 is de aanleiding, relevantie, probleemstelling, doelstelling en vraagstelling van 

deze scriptie beschreven.  

Paragraaf 1.1 beschrijft de situatie rondom de geboortezorg in Nederland anno 2017, hierbij is 

ingegaan op de wens van het individu en het vrij in het lichaam voorkomende hormoon oxytocine 

tijdens het geboorteproces. Ook komt een beschrijving van homeopathie zoals deze in deze 

scriptie wordt bedoeld aan bod en er wordt een link gelegd tussen homeopathie en de geboorte-

zorg. In paragraaf 1.2 is de relevantie van deze scriptie beschreven. In paragraaf 1.3 komt de 

probleemstelling aan bod, hierbij wordt de invloed van de omgeving op het geboorte proces be-

schreven, de mogelijkheden tot bijstimuleren postpartum, de toepasbaarheid van synthetische 

oxytocine en de mogelijke daarbij horende  voor en nadelen. En in paragraaf 1.4 wordt de doel-

stelling en in paragraaf 1.5 de hoofd en deelvragen beschreven. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de methodiek.  

In paragraaf 2.1 is beschreven hoe het literatuuronderzoek  uitgevoerd is. En in paragraaf 2.2 

wordt ingegaan op uitvoering van het retroperspectieve onderzoek. Dit is uitgesplitst in enquête 

en casussen. In paragraaf 2.3 zijn voor deze scriptie relevante begrippen nader bekeken en waar 

mogelijk onderbouw. Voor de definitie van vaktermen wordt verwezen naar de begrippenlijst aan 

het einde van de scriptie. 

  

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van het gedane onderzoek. 

In paragraaf 3.1 zijn de resultaten van literatuuronderzoek in medische databases beschreven. 

Deze paragraaf is opgedeeld in onderzoek naar ‘homoeopathy en retained placenta’ en ‘homoe-

opathy en retained placenta with hemorrhage’. In paragraaf 3.2 zijn de resultaten van gedaan 

wetenschappelijk literatuuronderzoek beschreven. Deze paragraaf is opgedeeld in ‘homeopathie 

tijdens het nageboorte traject’ en ‘homeopathie tijdens het geboorte traject’. In paragraaf 3.3 

zijn de resultaten van de uitgezette enquête beschreven, hier wordt een beschrijving van de 

steekproef gegeven en een analyse gedaan op basis van de antwoorden uit de enquête. In para-

graaf 3.4 zijn de resultaten van de casussen beschreven. Hier wordt een beschrijving gegeven 

van de uitwerking aan de hand van de vragen uit de casussen en een analyse op basis van de uit-

komst van de casussen.  

In hoofdstuk 4 is de conclusie en discussie gegeven, gevolgd door de aanbevelingen.  

Tot slot… een afsluitende tekst van de onderzoekster. Gevolgd door de literatuurlijst waarin de 

definitie van relevante afkortingen en begrippen gegeven is, de literatuurlijst, authenticiteits-

verklaring, figuur en de bijlagen. 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Hoofdstuk 1 | Inleiding 

De voor u liggende scriptie onderzoekt de toepasbaarheid van homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte. Deze is opgesteld als afstudeerscriptie voor de School voor Homeopathie Amers-

foort, mei 2017. 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding van dit onderzoek ligt in mijn eigen biografie. Mijn wens naar een zo natuurlijk 

mogelijke bevalling is de drijfveer voor het schrijven van deze scriptie geweest. Tijdens mijn 

zoektocht kwam ik vrouwen tegen met een soortgelijke wens. Uit literatuur kwam naar voren, 

dat veel vrouwen ervaren dat de stem van de barende vrouw te weinig gehoord wordt” (Buckley, 

2005, Buitendijk, 2010 & Korteweg, 2011). Tevens lijkt het erop dat er een domeinstrijd tussen 

zorgverleners plaatsvindt waarbij uitsluitend de cijfers van babysterfte het beleid bepalen. Zo 

kan bevallen als een mechanisch proces ervaren worden wat negatieve gevolgen voor zwangere 

vrouwen, hun partners en hun baby’s kan hebben (Buitendijk, 2010). Feit is dat zwangere vrou-

wen ervaren dat er weinig aandacht aan hun wensen en het vertrouwen in hun eigen lichaam 

gegeven wordt, mede door routinematig oxytocine gebruik (Buckley, 2005., Buitendijk, 2010.,  

Korteweg, 2011). Dit is een reden om deze scriptie op het preventief toedienen van oxytocine 

postpartum te richten. Dit vormt de drijfveer om na te gaan wat de voor- en nadelen van het 

toedienen zijn. Daarnaast ben ik nieuwsgierig welke aanbevelingen gedaan kunnen worden als 

alternatieven voor oxytocine. Hiervoor is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de huidige 

toepassing van homeopathie ter bevordering van de nageboorte. 

De aanleiding van deze scriptie is beschreven aan de hand van enkele punten; 

1. De geboortezorg in Nederland 

2. Meer aandacht voor de wens van het individu. 

3. De rol van oxytocine in het geboorteproces. 

4. Homeopathie, een relatief onbekende schakel in de geboortezorg.  
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1.1.1 DE GEBOORTEZORG IN NEDERLAND 

In Nederland wordt de zorg rondom zwangerschap opgedeeld in drie groepen: de eerste, tweede 

en derdelijnszorg. Deze scriptie richt zich op de eerstelijns geboortezorg tijdens het nageboor-

tetraject. Zwangeren met een laag risicozwangerschap zonder medische indicatie worden in Ne-

derland begeleid door een eerstelijns verloskundige. In Nederland kunnen deze vrouwen zelf 

kiezen waar zij willen bevallen, thuis of poliklinisch (Kaljouw, 2015). Daarnaast is er een actieve 

samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen, zodat bij complicaties tijdens een eerste-

lijns bevalling specialistische zorg in het ziekenhuis geboden kan worden (KNOV, 2013). In tegen-

stelling tot de meeste westerse landen, waar een ziekenhuisbevalling de standaard is, vindt in 

Nederland 13% van de bevallingen thuis plaats (Perined, 2016).  

Desalniettemin bevat de begeleiding van zwangerschap en geboorte een sluimerende paradox 

(Aa et al., 2016., Kaljouw, 2015). Anno 2017 liggen er plannen voor hervorming van de richtlij-

nen in de geboorte zorg (KNOV, 2016). Gynaecologen en verloskundigen hebben uiteenlopende 

meningen over de beste plek en manier van bevallen. Thuis met een verloskundige, waarbij de 

zorg zich richt op bevorderen van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverstoringen, 

tenzij er indicaties zijn van dreigende pathologie. Of in het ziekenhuis waar de geboortezorg als 

risicoproces wordt gezien, met de daarbij behorende medische zorg (KNOV, 2016., Pasveer & Ak-

rich, 1999). 

De baring van een kind wordt in drie fasen opgedeeld. Dit onderzoek richt zich op de derde fase, 

waarin de placenta geboren wordt. Verloskundigen in Nederland zijn opgeleid tot een expecta-

tieve benadering van de postpartumfase (Herschderfer et al, 2001). De beroepsvereniging van 

verloskundigen KNOV heeft geen specifieke richtlijn voor het al dan wel of niet actief leiden 

postpartum (Jans, 2013). De vereniging voor gynaecologen NVOG (2015), NICE (2015) en verschil-

lende internationale richtlijnen  als WHO (2009) en ICM (z.d) bevelen allen een actief leiden van 1

de derde fase van de bevalling aan, AMSTL  genaamd (Jans, 2013., Scheepers, 2015., SPRN, 2

2013). Grootschalig wordt gereageerd op dit advies om standaard oxytocine ter bevordering van 

de nageboorte in de derde fase te gegeven, ook zonder complicaties. Een Nederlandse studie uit 

1996 liet zien dat 10% van de verloskundigen en 55% van de gynaecologen oxytocine postpartum 

toedienen (Groot et al, 1996). Uit onderzoek van Groot et al. (1996) blijkt dat routinematig ge-

bruik van oxytocine aanzienlijk is toegenomen in de Nederlandse verloskunde. In Nederland 

wordt het advies tot actief leiden onderanderen gebaseerd op onderzoek van Ford et al. (2007), 

Oberg et al. (2014) en Weeks et al. (2009). 

 WHO - Wereld Gezondheidsorganisatie, ICM - International Confederation of midwives & FIGO - 1

International Federation of Gynaeacologists an Obstetricians 

 Active Management of the Third Stage of Labouraan. Internationale richtlijnen voor actief leiden van het derde tijd2 -
perk
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Simone Buitendijk (2010) houdt een pleidooi voor een vrouwvriendelijke zwangerschaps- en be-

vallingscultuur; 

‘Hoe willen wij zwangerschap en geboorte zien? Als technische processen? Waarbij zwanger-

schap de groei van een kind in een vrouw is. En geboorte een mechanisch gebeuren waarbij 

dat kind gezond ter wereld moet komen? Of willen we zwangerschap en geboorte zien als 

iets groters, iets fundamenteels? Als levensgebeurtenissen die een vrouw sterker kunnen ma-

ken en haar optimaal kunnen voorbereiden op stevig en liefdevol ouderschap? Wanneer we 

besluiten dat zwangerschap en geboorte méér zijn dan mechanische processen, dan wordt de 

discussie over het optimale verloop van de bevalling een heel andere dan degene die momen-

teel in Nederland wordt gevoerd’ (Buitendijk, 2010). 

1.1.2 MEER AANDACHT EN OOR VOOR DE WENS VAN HET INDIVIDU 
 

Meer aandacht voor de wensen van het individu is een wens van een deel van de barende vrou-

wen in Nederland (Buitendijk, 2010., Korteweg, 2011., Stichting geboortebeweging. z.d.). Eind 

2016 heeft er vanuit Stichting geboortebeweging (z.d.), onder de noemer #genoeggezwegen , 3

een actie plaatsgevonden waarin vrouwen een taboe om te spreken over traumatische ervarin-

gen rondom de geboorte wilden doorbreken. Zij beroepen zich op ‘Obstetric violence ' dat inter4 -

nationaal een erkend probleem is. Een van de onderdelen, die aan bod komen bij de actie, is de 

bevordering van de nageboorte. Hierbij wordt genoemd; ongewild bijstimuleren waaronder oxy-

tocine toediening zonder instemming, hardhandig en pijnlijke buikstimulatie ter bevordering van 

de nageboorte en zonder medische reden haast maken met de geboorte van de nageboorte.  

Luisteren naar de wensen en verwachtingen van een individuele zwangere binnen de geboorte-

zorg wordt momenteel opgenomen in het geboortezorgadvies. De Stuurgroep Zwangerschap en 

Geboorte (SZG-advies) heeft in 2009 het rapport ‘Een goed begin’ uitgebracht. Hierin geven zij 

een advies aan de minister van volksgezondheid waarin zij aangeven dat de kwaliteit van de ge-

boortezorg moet verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen 

alle betrokken professionals onderling, maar ook met de zwangere en haar naasten (Velden, 

2009 & Kaljouw, 2015). Een van de speerpunten van het SZG-advies is ‘Moeder en kind in de 

hoofdrol: Luister naar de verwachtingen, wensen en angsten van de zwangere en betrek actief 

haar leefomgeving. Hierdoor krijgt de zorg een lerend karakter waarin naast de medische ook de 

psychosociale aspecten de juiste aandacht krijgen’ (Velden, 2009). 

 http://geboortebeweging.nl/genoeggezwegen/3

 Obstetric Violence: Elke vrouw heeft het recht op adequaat en hoge kwaliteit gezondheidszorg tijdens de geboorte. 4

De overheid is verantwoordelijk voor institutionele geweld wanneer vrouwen goede gezondheidszorg ontkend wordt, 
onmenselijk behandeld worden, gedwongen worden in onnodig medische procedures of wanneer keuze in medische 
zorg genegeerd wordt. (http://www.may28.org/obstetric-violence/)
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1.1.3 DE ROL VAN OXYTOCINE OP HET GEBOORTEPROCES 

Oxytocine is een hormoon met een grote invloed op het lichaam en op de hersenen. Het is be-

langrijk voor baren, zogen, warme banden tussen moeder en kind en partners onderling. Het 

werkt door contact te maken met oxytocine receptoren, die als antennes op de cellen in het li-

chaam en het brein zitten (Moberg, 2007).  

Tijdens een bevalling is er een ingenieus samenspel tussen de hormonen endorfine, melatonine, 

oxytocine en adrenaline. Wanneer de samenwerking tussen deze hormonen onder invloed van 

positieve omgevingsfactoren en emoties goed verloopt, is er een grote kans op een goed verlo-

pende natuurlijke geboorte doordat de aanmaak van bovengenoemde hormonen aangemaakt 

worden als reactie op de emotionele staat (Korteweg, 2011). Oxytocine zorgt voornamelijk voor 

de baarmoedercontracties door middel van samentrekken van het gladde spierweefsel van de 

baarmoeder. Dit is een proces dat zichzelf versterkt door middel van positieve feedback. Daar-

naast heeft oxytocine het vermogen om negatieve respons zoals pijn, stress en angst te vermin-

deren, wat van belang is tijdens de baring (Nagasawa, et al. 2012). Het beschermt de cellen in 

organen en hersenen tegen schade door zuurstofgebrek tijdens de weeën (Korteweg, 2011., Mo-

berg, 2007, p.42., Stoop, 2011). En in de derde fase van de bevalling is het belangrijk dat de 

hormoonhuishouding van de moeder een omslag maakt waarbij de adrenaline spiegels die nodig 

waren voor de persweeën dalen en de oxytocine en endorfine spiegels weer stijgen voor het op 

gang brengen van de moedermelk, versterkte moeder en kind gedragingen en de moeder-kind 

binding. Daarnaast speelt oxytocine een belangrijke rol bij de borstvoeding, hechting en intieme 

relaties later in het leven (Moberg, 2007).  Al met al heeft een gevoel van veiligheid via een 

goedwerkende of verstoorde hormoonhuishouding positieve of negatieve invloed op de geboorte. 

1.1.4 HOMEOPATHIE, EEN RELATIEF ONBEKENDE SCHAKEL IN DE GEBOORTEZORG 

Deze paragraaf geeft een definitie van homeopathie, zoals het begrip in deze scriptie wordt ge-

bruikt. Daarnaast zijn homeopathie en de geboortezorg naast elkaar gelegd om een beter beeld 

te vormen over de mogelijke samenwerking tussen deze twee vakgebieden. In paragraaf 2.3 

worden homeopathie gerelateerde begrippen nader gedefinieerd.  

De grondbeginselen van de homeopathie  

Homeopathie is een geneeskunst gebaseerd op de leer van Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), 

een Duitse arts, professor en apotheker. Homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden ho-

moios en pathos die “gelijksoortig” en “ziekte, lijden” betekenen (Vithoulkas, 2004). Het doel 

van de homeopathie is de levenskracht van het lichaam te stimuleren om ziekte duurzaam, snel 

en zachtzinnig te genezen. Deze geneeswijze is gebaseerd op het gelijksoortigheidsprincipe, ook 

wel het Similia principe. De Latijnse versie hiervan is similia similibus curentur: het gelijke met 

het gelijkende genezen (Albers, 2015., Goetze, 1996., Roberts, 1993). Hierin is een verschil tus-

sen reguliere geneeskunde en de homeopathische behandeling te definiëren. De reguliere medi-
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sche behandeling berust op de veronderstelling dat het lichaam een symptoom voortbrengt en 

men een medicijn toe moet dienen om het desbetreffende symptoom te verlichten. ‘Dit is een 

diepgeworteld denkbeeld dat bijna een automatische reflex is geworden in het denken van de 

arts en de patiënt’, beschrijft Vithoulkas (2004) in zijn boek  ‘Alles over homeopathie’. Hahne-

mann doorbrak deze gedachten gebaseerd op experimenten met kinine waarvan bekend was dat 

het een genezende werking had op malaria, in feite de symptomen daarvan voortbrengt als het 

aan een gezond persoon wordt toegediend (Goetze, 1996., Roberts, 1993., Vithoulkas, 2004).    

   

Een stof die symptomen teweegbrengt bij een gezond persoon is in staat deze symptomen bij 

een ziek persoon te genezen. Indien hierbij de grondbeginselen welke Hahnemann heeft be-

schreven in het ‘Organon der geneeskunst’ (Goetze, 1996), en ‘Chronische ziekten’ (Goetze, 

1983) in acht genomen worden tijdens een homeopathische behandeling, wordt gesproken van 

klassieke homeopathie. De grondbeginselen van de homeopathie zijn gebaseerd op drie princi-

pes; 

• Een zo laag mogelijke dosis 

• Uitgaand van de totaliteit van de mens 

• Simila principe (het gelijksoortigheidsprincipe) 

‘Met een zo laag mogelijke dosis’ wordt door middel van schudding en verdunning een zo laag 

mogelijke verdunning van de oorspronkelijke stof verkregen, dit wordt potentie genoemd (on-

deraan deze paragraaf wordt een begripsbeschrijving gegeven). In de klassieke homeopathie 

wordt gebruik gemaakt van de kracht van een zo laag mogelijke dosis, en de schadelijke invloe-

den van de meer materiele dosis bespaard blijven (Roberts, 1993). Hahnemann beschrijft in het 

‘Organon der geneeskunst’ in de paragrafen 275 tot en met 283 de uitgangspunten van de home-

opathisch dosering (Goetze, 1983). Een homeopaat maakt gebruik van dit gelijksoortigheidsprin-

cipe door ‘de mens in zijn totaliteit te behandelen’. Dat doet hij of zij door de totaliteit van de 

klachten en symptomen van de patiënt te observeren en een zo gelijksoortig mogelijk homeopa-

thisch middel te zoeken. Hierbij zijn mentale, emotionele en fysieke symptomen van belang. 

Ook kunnen familiaire aanleg, ziektegeschiedenis en persoonlijke voor- en afkeur belangrijke 

aspecten zijn. Doordat een zo passend mogelijk middel, voorgeschreven op de totaliteit van het 

individu, wordt ingezet, krijgt de zieke persoon een prikkel tot zelfgenezing (Roberts, 1993., Al-

bers, 2015). Hahnemann beschrijft in het ‘Organon der geneeskunst’ in de paragrafen 7 en 25 

dat klassieke homeopathie wordt voorgeschreven op de totaliteit van de symptomen van het in-

dividu (Goetze, 1983). Een klassiek homeopaat schrijft voor volgens de ‘simila principe’ wanneer 

het voorgeschreven middel iemand van een ziekte kan genezen door het toedienen van een zeer 

kleine hoeveelheid van een substantie, die bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als 

de betreffende ziekte. Hierbij is het geneesmiddel in staat gelijksoortige ziektesymptomen te 

produceren als waar de patiënt aan lijdt. Hoe beter de geneesmiddelsymptomen lijken op de 

ziektesymptomen die aanwezig zijn bij de patiënt, des te vollediger is de genezing (Roberts, 

1993., Wisseborn, 2015). Hahnemann beschrijft in het ‘Organon der geneeskunst’ in de paragra-
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fen 26 tot en met 34 en 51 tot en met 53 de uitgangspunten van het simila principe (Goetze, 

1983)  

  

Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie beschikbaar. 

Onderzoek van Wijk en Wiegant (1995, 1997, 2010, 2011,) naar het werkingsmechanisme van de 

homeopathie toont het similia-principe van de homeopathie op celniveau aan. Belangrijk hierbij 

is de uitkomst van een verzameling trials van 1950 tot 2014 waarbij de klinische effectiviteit van 

homeopathie aangetoond wordt door middel van RCT’s. Een overzicht van een deel van deze on-

derzoeken naar homeopathie is te vinden op de websites van het Homeopathy Research Institute 

(https://www.hri-research.org/resources/), Homeopathie.nl (https://homeopathie.nl ) en het 

faculty of homeopathy (http://facultyofhomeopathy.org/research/). 

Homeopathie en de geboortezorg 

Er zijn grote gelijkenissen tussen homeopathie en vroedkunde, schrijft Perko (2008) in haar boek 

‘Homeopathy for the modern pregnant woman and her infant’. Ze beschrijft dat beide een groot 

respect voor de wijsheid van het menselijk lichaam vereisen. Zowel verloskundigen als homeo-

paten integreren hun kennis van het lichaam en zijn functie als een geheel. Dat doen zij door 

iedere vrouw en baby als een individu te beschouwen, aldus Perko (2008). 

Hieronder volgt een definitie van de inzetbaarheid van homeopathie in de geboortezorg die in 

het kader van dit onderzoek gehanteerd wordt: 

Homeopathie wordt in dit onderzoek benaderd als een mogelijk alternatief voor syntheti-

sche toediening van oxytocine. Daarbij is het individu en haar situatie de belangrijkste 

graadmeter bij het voorschrijven van een homeopathisch middel. Doel hiervan is het zelf 

genezend vermogen van een barende vrouw aan te spreken, haar te sterken en haar voor 

te bereiden op een stevig en liefdevol ouderschap. 

Klassiek homeopaten dienen homeopathische middelen toe met als doel het zelfgenezend 

vermogen van een individu te stimuleren, zodat de vitaliteit verbetert. Al met al is een 

homeopathische behandeling gebaseerd op een zo hoog mogelijke gelijksoortigheid tussen 

de totaliteit van het individu en het geneesmiddel, waarbij een zo laag mogelijke 

materiële dosis van het geneesmiddel ingezet wordt.
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Samenvattend 

Samenvattend zorgen uiteenlopende meningen over de beste plek en manier van bevallen tussen 

hulpverleners in de geboortezorg voor onduidelijkheid over de beste en veiligste manier van be-

vallen in Nederland. Anno 2016 wordt er getracht meer eenduidigheid te creëren door middel 

van hervormingen van de richtlijnen in de geboortezorg (KNOV, 2016). Voor wat betreft actief 

leiden van de derde fase gelden internationale richtlijnen (ICM, z.d., NVOG, 2015,. NICE, 2015,. 

WHO, 2009,. Jans, 2013., Scheepers, 2015., SPRN, 2009). In de praktijk blijkt dat hier in hoge 

mate gehoor aan gegeven wordt (Groot et al, 1996). Echter blijken niet alle barende vrouwen 

mee te willen gaan in het advies tot systematisch toedienen van synthetische oxytocine. Omdat 

oxytocine een belangrijke rol speelt tijdens zwangerschap, bevalling, hechting en bij intieme 

relaties later in het leven, is ondersteunen van de natuurlijke reactie op zintuigelijke informatie 

van belang. Het doel van homeopathie in dit onderzoek is het zelf genezend vermogen van een 

barende vrouw aan te spreken, haar te sterken en haar voor te bereiden op een stevig en liefde-

vol ouderschap. 

Een homeopathische behandeling is gebaseerd op het gelijksoortigheidsprincipe waarbij het ge-

lijke met het gelijksoortige genezen wordt. Dat gebeurt door de totaliteit van de klachten en 

symptomen van de patiënt te observeren en hierop een zo gelijksoortig mogelijk homeopathisch 

middel in te zetten, met de laagste dosis [potentie].  
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1.2 Relevantie 

Waarom is het nodig om mogelijke homeopathische alternatieven ter bevordering van de nage-

boorte en of ter beperking van hevige bloedingen postpartum te onderzoeken? Het antwoord 

hierop is drieledig. 

• Er is vraag vanuit de barende vrouw naar mogelijkheden tot meer natuurlijke manieren van 

ondersteuning, waar nodig naast de regulier inzetbare synthetische oxytocine. 

• Er is een discussie gaande over de bijwerkingen op lange termijn van synthetische oxytocine. 

• Er is twijfel over de onderbouwing van protocollair toedienen van oxytocine. 

Als barende vrouw je behoeften kunnen uitspreken en waarop specialisten in de geboortezorg 

gehoor geven en de geboorte zo natuurlijk mogelijk laten verlopen, is een wens van een deel 

van de zwangere vrouwen. Protocollair toedienen van synthetische oxytocine past mogelijk niet 

direct binnen deze wens. Daarnaast blijkt dat dit bij laagrisico zwangerschappen onvoldoende 

gunstige resultaten oplevert, zie paragraaf 1.3.4 (Larkin et al, 2009., Rijnders et al, 2008., Roy 

en Rajas, 2004). Ook zou het gebruik van synthetische oxytocine op lange termijn nadelen kun-

nen geven en verstoring van de natuurlijke oxytocinestroom teweeg kunnen brengen (Gregory, 

2014., Phaneuf et al, 2000).  

Het protocollair toedienen van synthetische oxytocine is gebaseerd op het gevaar van hevige 

bloedingen en uitblijvende geboorte van de placenta welke leiden tot hoge moedersterfte. (Be-

gley et al, 2011 & Herschderfer et al, 2001).  

Daarnaast zijn er verschillende bronnen waaruit nadelen blijken van medisch ingrijpen  of toe5 -

dienen van synthetische oxytocine , omdat deze het natuurlijke geboorteproces kunnen versto6 -

ren. Nadelen van medisch ingrijpen worden beschreven in paragraaf 1.3.1 en nadelen van syn-

thetische oxytocine worden besproken in paragraaf 1.3.4 

 Goes et al, 2010 Pasveer & Akrich, 1999; Korteweg, 2011.5

 Herschderfer et al, 2001., Kramer en Koelewijk, 2015.6

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                            21



1.3 Probleemstelling 

Zoals al eerder aangegeven in paragraaf 1.1.3 is een goedwerkende hormoonhuishouding van 

groot belang voor de natuurlijke baring. Wanneer dit proces is verstoord of de hormoonhuishou-

ding niet naar behoren functioneert, zijn er mogelijkheden tot medisch ingrijpen (Korteweg, 

2011). 

Om inzicht te krijgen welke invloed het huidige zorgsysteem op de natuurlijk verlopende beval-

ling heeft, is aan de hand van onderstaande punten de probleembeschrijving van actief leiden 

met synthetische oxytocine in de (na)geboortezorg in kaart gebracht. Gevolgd door de mogelijke 

inzetbaarheid van homeopathie ter bevordering van de nageboorte bij een laagrisico zwanger-

schap als mogelijk alternatief voor synthetische oxytocine bij een uitblijvende nageboorte en/ 

of hevige bloedingen postpartum. 

1.  Welke invloed heeft de omgeving op het geboorteproces? 

2.  Wat zijn de mogelijkheden tot stimuleren postpartum? 

3.  Wat is de toepassing van synthetische oxytocine postpartum? 

4.  Wat zijn de voor- en nadelen van toediening van synthetische oxytocine? 

 1.3.1 WELKE INVLOED HEEFT DE OMGEVING OP HET GEBOORTEPROCES?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is de invloed van omgevingsfactoren beschreven. Hier-

bij wordt de link gelegd met de natuurlijke aanmaak van oxytocine onder invloed van omge-

vingsprikkels. 

De plaats van bevallen heeft in medisch en obstetrisch opzicht, invloed op de uitkomst van de 

bevalling (Wiegers, 1997; Pel & Heres, 1995). De medisch klinische omgeving heeft invloed op 

het emotionele welzijn van de barende vrouw. Wanner zij zich ongemakkelijk voelt door kou, 

honger, angst of gebrek aan privacy verhoogd de adrenaline spiegel welke de aanmaak van oxy-

tocine remt. Teveel adrenaline zorgt voor minder krachtige weeën of weeën stoppen, ook de 

pijn kan hierdoor toenemen (Korteweg, 2011, p.35). De aanmaak van natuurlijke oxytocine is 

een reactie op zintuigelijke informatie. Zowel de omgeving van een barende vrouw, aanraking, 

geur, en rust beïnvloeden het vrijelijk stromen van de oxytocine, waardoor de natuurlijke voort-

gang van de bevalling en nageboorte in goede banen geleid wordt. De veiligheid van een beval-

ling wordt daarom niet op voorhand vergroot in een ziekenhuisomgeving. De nabijheid van spe-

cialisten, medische apparatuur en wellicht de atmosfeer van een ziekenhuis veranderen de be-

valling meer dan men doet vermoeden (Goes et al, 2010., Hulst, 2004., Jonge, 2009., Korteweg, 

2011., Pasveer & Akrich, 1999). De medisch klinische omgeving ziet de geboorte van een kind als 

een mechanisch gebeurtenis met als doel het kind gezond ter wereld laten komen. Hierbij wordt 

niet tot nauwelijks rekening gehouden met de hierboven genoemde omgevingsfactoren welke 

invloed hebben op de gemoedstoestand van de barende vrouw. Welke zich in een onveilige om-
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geving uiten in een verstoorde hormoonhuishouding tijdens de baring met als uitkomst noodza-

kelijk medisch inmenging (Buitendijk, 2010). Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat, hoe 

dichter een laagrisico bevalling plaats vindt in de buurt van een gynaecoloog, hoe groter de kans 

op doorverwijzingen en ingrepen. Vrouwen die zelf voor een poliklinische bevalling met verlos-

kundige kiezen, blijken anderhalf keer zoveel kans te hebben op medische en/of obstetrische 

ingrepen als vrouwen met hetzelfde lage risico die voor een thuisbevalling kiezen (Buitendijk, 

2010., Goes et al, 2010 & Popkema et al, 1997). 

In paragraaf 1.1.3 is beschreven dat een gevoel van veiligheid invloed heeft op de geboorte via 

een goedwerkende of verstoorde hormoonhuishouding. Vanuit dit perspectief verdient bevallen 

op de plaats waar de zwangere zich het veiligste voelt de voorkeur (Moberg, 2007). 

Samenvattend 

De plaats van bevallen en de daarbij behorende omgevingsfactoren hebben invloed op de oxyto-

cine aanmaak van de barende vrouw (Wiegers, 1997; Pel & Heres, 1995). Een omgeving waarin 

de vrouw zich veilig en prettig voelt, is bevorderlijk voor het natuurlijke beloop van een beval-

ling. Daartegenover staat dat wanneer zij zich ongemakkelijk en onveilig voelt of een gebrek aan 

privacy ervaart, de oxytocineaanmaak daalt wat een negatief effect op de baring kan hebben. 

De nabijheid van specialisten en medische apparatuur hebben een negatieve invloed op dit pro-

ces welke de natuurlijke vordering van de bevalling (Goes et al, 2010., Hulst, 2004., Jonge, 

2009., Korteweg, 2011., Pasveer & Akrich, 1999).  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1.3.2 WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN TOT BIJSTIMULEREN POSTPARTUM?  

Bij complicatie postpartum bestaat de mogelijkheid tot ondersteunen. Hieronder worden deze 

mogelijkheden binnen de reguliere zorg naast elkaar gelegd. Kort wordt de inzetbaarheid van de 

holistische gezondheidszorg ter bevordering van de nageboorte aangehaald. In paragraaf 2.2 

wordt dieper ingegaan op de inzetbaarheid van homeopathie. 

Voor het baren van de placenta is het van belang de natuurlijke aanmaak van oxytocine te on-

dersteunen of te prikkelen. Direct na de geboorte is zowel bij moeder als kind een piek in het 

oxytocine en endorfine niveau meetbaar. Factoren die dit natuurlijke proces versnellen zijn: 

• Positieve gemoedstoestand bevorderen; 

• Veilige omgeving creëren;  

• Huid op huid contact van moeder en kind; 

• Zoeken en aanhappen van de borst, tepelstimulatie; 

• Geur, warmte, aanraking, knuffelen met de pasgeborene (Korteweg, 2011). 

Externe stimuli ter bevordering van de samentrekking van de baarmoeder, de geboorte van de 

placenta en beperken van het bloedverlies binnen de eerste lijn geboorte zijn: 

• Fundus druk; 

• Gecontroleerde navelstrengtractie; 

• Uterus massage; 

• Toediening externe weeënopwekkers, 1e keuze; synthetische oxytocine, 2e keuze; 

ergometrine en 3e keuze prostaglandine (WHO, 2009) 

Wanneer de placenta niet binnen de gewenste 60 minuten wordt geboren wordt de vrouw over-

gedragen aan de gynaecoloog voor medisch ingrijpen (KNOV, 2013).  

In verschillende bronnen  wordt een breed scala aan holistische therapieën genoemd ter bevor7 -

dering van de nageboorte en of het voorkomen van hevige bloedingen postpartum. In paragraaf 

3.2.3 wordt hier verder op in gegaan. Enkele genoemde therapieën in deze onderzoeken zijn: 

• Accupunctuur en acupressuur; 

• Drukpuntmassage; 

• Voetreflexologie; 

• Fytotherapie; 

• Massage; 

• Homeopathie (zie paragraaf 1.1.4). 

 De onderzoeken van Bishop et al (2011), Carter en Aston (2012), Kalder et al (2010), Katz (1995) & Skouteris et al 7

(2008) bekijken het gebruik van complementair en alternatie medicatie tijdens zwangerschap.
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Samenvattend  

Ter bevordering van de nageboorte en of bij hevige bloedingen postpartum kan op verschillende 

manieren hulp geboden worden. Direct na de geboorte kan door middel van natuurlijke stimu-

lans een piek in de aanmaak van natuurlijke oxytocine en endorfine gecreëerd worden (Korte-

weg, 2011). Ook zijn er reguliere externe stimuli die het proces kunnen versnellen of op gang 

brengen, waaronder de in deze scriptie belichte synthetische oxytocine (WHO, 2009). Daarnaast 

zijn er mogelijkheden tot inzetten van holistisch therapieën, waaronder homeopathie. 

1.3.3 WAT IS DE TOEPASBAARHEID VAN SYNTHETISCHE OXYTOCINE POSTPARTUM?  

In deze paragraaf wordt de toepasbaarheid van synthetische oxytocine tijdens het nageboorte 

tijdperk beschreven. 

Synthetische oxytocine is afkomstig van het humane hormoon oxytocine. Het behoort tot een 

groep van geneesmiddelen genaamd Uterotonica . Het geneesmiddel dat in Nederland toege8 -

diend wordt, is Syntocinon (Het farmacotherapeutisch kompas. z.d., Kelderblom, 2011). Naast 

het gebruik van een neusspray dat onder meer de toeschietreflex van de borstvoeding op gang 

brengt, wordt Syntocinon toegediend via een injectie ter bevordering van de baring en nage-

boorte. Dit veroorzaakt ritmische samentrekkingen van het spierweefsel in de baarmoederwand 

ter voorkoming of behandeling van bloedingen postpartum en bij onvoldoende samentrekken van 

de baarmoeder om de placenta geboren te laten worden (Het farmacotherapeutisch kompas, 

z.d., Medicinfo, 2008., Pendiville et al, 2002., Sigma-Tau, 2014). Het verschil tussen extern toe-

dienen van oxytocine en het van nature in het lichaam voorkomende hormoon oxytocine is dat 

tijdens een natuurlijk verlopende bevalling oxytocine pulserend wordt afgegeven als reactie op 

het bevallingsproces, in tegenstelling tot een ingeleide bevalling waarbij een ingestelde hoe-

veelheid synthetisch oxytocine in een keer het lichaam binnenkomt (Moberg, 2007) . 

Samenvattend  

Syntocinon, synthetische oxytocine afkomstig van het humane hormoon oxytocine, wordt toege-

diend ter bevordering van de baring en nageboorte. Afhankelijk van de situatie zijn verschillende 

toedieningsvormen mogelijk (Het farmacotherapeutisch kompas, z.d., Medicinfo, 2008., Pendi-

ville et al, 2002., Sigma-Tau, 2014). 

  

 De Amerikaanse biochemicus, Vincent du Vigneaud wist in 1953 de structuur van het hormoon oxytocine te isoleren 8

uit een van menselijke hersenen afkomstige substantie welke contracties kon veroorzaken bij zwangere. In 1970 lukte 
het de Chard en Forsig groep om de oxytocine injectie te ontwikkelen welke ingezet kon worden om contracties op te 
roepen (Boer et al., 1983). 
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1.3.4 MOGELIJKE VOOR EN NADELEN VAN SYNTHETISCHE OXYTOCINE? 

Actief leiden postpartum met Syntocinon wordt veelvuldig toegepast (Herschderfer, 2001). De 

voor- en nadelen van het gebruik van Syntocinon worden in deze paragraaf beschreven. 

Onderzoek naar Syntocinon 

Een review uit 2011 laat zien dat wanneer de standaardrichtlijnen tot actief leiden postpartum 

toegepast worden, de incidentie van overmatig bloedverlies postpartum (HPP) en anemie post-

partum significant vermindert. Er treden echter wel bijwerkingen op (Bijlage B, bijsluiter Synto-

cinon, 2014). Echter heeft actief leiden geen invloed op de incidentie van HPP bij vrouwen met 

een laagrisico zwangerschap (Begley et al, 2011., Gemund, 2003., Greet, 2016., Herschderfer et 

al, 2001., Kelderblom, 2011., Jans, 2013., KNOV, 2016., Pendiville, 2000). Daarnaast is aange-

toond dat de groep die actief geleid werd met behulp van Syntocinon, op korte termijn duidelij-

ke verbeteringen vertoonde na de geboorte. Echter zijn er na 30 minuten na de geboorte van de 

placenta geen verschillen meer gevonden met de expectatieve groep waarbij de nageboorte met 

een expectatief beleid geboren is. Op lange termijn waren de cijfers van de expectatieve groep 

en actief geleide groep betreft het aantal borstvoedende vrouwen en het algemeen welbevinden 

van beiden groepen gelijk (Herschderfer et al, 2001). In een ander onderzoek door Kramer en 

Koelewijk (2015) wordt verwezen naar een Cochrane-review van Nardin (2011). Hierin wordt on-

derbouwd dat er onvoldoende bewijs is voor een gunstig effect van oxytocinetoediening via de 

navelstreng bij uitblijvende nageboorte, om deze behandeling in eerstelijns richtlijnen op te 

nemen (Bijlage C, Resultaten Nardin, 2011). Onderzoek naar oxytocine als weeënopwekker tij-

dens de geboorte geven zorgwekkende resultaten. Oxytocine heeft G-proteine  gekoppelde re9 -

ceptoren welke gevoeliger worden na langere of herhaalde stimulatie. Dit wil zeggen dat het 

lichaam op externe oxytocine stimulatie reageert door het uitschakelen van de oxytocine recep-

toren om overstimulatie te voorkomen (Kramer-Schreuder, 2014). Volgens Gregory (2014) is het 

eerste contact met de G-proteïne gekoppelde receptoren in de hersenen met het hormoon oxy-

tocine bepalend voor de gevoeligheid van de receptoren in het verdere leven. Deze verklaring 

onderbouwt dat toediening van oxytocine rond de geboorte kan leiden tot mogelijke gedrags-

problemen door afname van de oxytocinereceptoren (Kramer-Schreuder, 2014., Moberg, 2007). 

Daarnaast hebben Phaneuf et al. (2000) in een soortgelijk onderzoek aangetoond dat het langer 

dan 3 á 4 uur toedienen van oxytocine bij een ingeleide geboorte contraproductief werkt. Hierin 

kwam naar boven dat langdurig toedienen van Syntocinon nadelen kan geven op de lange ter-

mijn. Metingen gaven aan dat de oxytocinereceptoren bij de testpersonen daalde van 477 voor 

de bevalling tot 140 receptoren na de bevalling, onder invloed van langere oxytocine stimulatie 

(Phaneuf et al, 2000). 

 G-proteine receptoren zijn de grootste groep receptoren die het lichaam heeft. binnen de cel geeft dit eiwit het 9

signaal door via speciale eiwitten: de zogenoemde G eiwitten.
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Syntocinon, door de ogen van critici  

Zoals beschreven in paragraaf 1.3.3 zegt Buitendijk (2010) in haar boek dat inmenging van medi-

ci in het natuurlijke geboorteproces leidt tot medicalisatie van het gehele geboortetraject. Dit 

kan leiden tot een gevoel van gebrek aan controle over het geboorteproces wat de kans op angst 

en paniek aanzienlijk vergroot. Op zijn beurt kan dit negatieve feedback in de hormoonhuishou-

ding veroorzaken waardoor medisch ingrijpen in stand gehouden wordt (Larkin et al, 2009., 

Rijnders et al, 2008). Na gemedicaliseerd bevallen is de kans groter dat ook de nageboorte met 

ondersteuning van medicatie geboren moet worden. Vrouwen zijn over het algemeen niet op de 

hoogte van de keuzevrijheid van de standaard toediening van Syntocinon ter bevordering van de 

nageboorte (Buitendijk, 2010., Korteweg, 2011). In de Verenigde Staten is oxytocine in 2007 toe-

gevoegd aan de lijst High alert medications van het ISMP -Institute for safe medication practi-

ces  (ISMP, 2014). Deze lijst geeft aan dat bij verkeerd gebruik oxytocine aanzienlijke schade 10

kan toebrengen aan de gezondheid (Kramer-Schreuder, 2014). Daarnaast kan oxytocine in kleine 

hoeveelheden worden uitgescheiden in de moedermelk. Er zijn echter geen schadelijke effecten 

gevonden bij zuigelingen (Bijlage A, bijsluiter Syntocinon, 2014). Aangenomen wordt dat de 

moederlijke placenta en de bloed-hersenbarrière van de baby voldoende bescherming bieden om 

de toestroom van toegediende oxytocine naar het brein van de baby te voorkomen (Kramer-

Schreuder, 2014). Er bestaat een hypothese dat de moederlijke placenta toegediende oxytocine 

af kan breken. Dit gaat niet op wanneer er tijdens de bevalling een stresssituatie ontstaat. Dan 

kan oxidatieve stress ontstaan, waardoor de bloed-hersenbarrière van de baby doorgankelijker 

wordt. Hierbij moet vermeld worden dat medici een geboorte als een traumatische gebeurtenis 

voor het kind beschouwen. De hypothese dat oxytocine als bijstimulatie van de geboorte en 

postpartum veilig is, zou op basis van deze inzichten nader onderzocht moeten worden (Roy en 

Rojas, 2004). 

 

 Bijsluiter Syntocinon 

De toepassing van het geneesmiddel Syntocinon kent zowel bijwerkingen bij de barende vrouw 

als de pasgeborene. Mogelijke bijwerkingen gemeld in de bijsluiter (Bijlage A) van de fabrikant 

Sigma-Tau (2014) zijn: 

Hoofdpijn, versnelde of vertraagde hartslag, misselijkheid met braken en hoge bloeddruk 

(hypertensie), hartritme stoornissen, ernstige allergische reactie, gepaard gaande met 

kortademigheid, verlaagde bloeddruk of shock en huiduitslag, ernstige bloedstollings-

stoornis, watervergiftiging, te lage hoeveelheid natrium in het bloed, hartinfarct, ver-

laagde bloeddruk; blozen, pulmonair oedeem, spasmen van de spieren van de baarmoe-

der, scheuren van de baarmoeder en overstimulering van de weeënactiviteit (Medicinfo, 

2008., Sigma-Tau, 2014., Pendiville et al, 2002). 

 Non-profit organisatie welke de gezondheidszorg en consumenten op de hoogte brengt van over veilig medicatie 10

gebruik.
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De bijsluiter van Sigma-Tau (2014) meldt mogelijke bijwerkingen bij het kind na toediening van 

Syntocinon ter bevordering van de weeën activiteit: 

Te lage hoeveelheid natrium in het bloed, geelzucht, zuurstofgebrek, verstikking door te 

weinig zuurstof of te veel kooldioxide in het bloed en overlijden (Sigma-Tau, 2014). 

Samenvattend 

Actief leiden van de nageboorte met oxytocine volgens de standaardrichtlijnen heeft geen in-

vloed op de incidentie van HPP [overmatig bloedverlies] bij vrouwen met een laagrisico zwan-

gerschap (Begley et al, 2011., Gemund, 2003., Greet, 2016., Herschderfer et al, 2001., Kelder-

blom, 2011., Jans, 2013., KNOV, 2016., Pendiville, 2000). Weeën opwekken met oxytocine geeft 

op lange termijn nadelige gevolgen doordat oxytocine gevoelige receptoren in de hersenen be-

palend zijn voor de gevoeligheid van de receptoren in het verdere leven (Kramer-Schreuder, 

2014., Moberg, 2007., Phaneuf et al, 2000). Door een te hoge eerste contact met oxytocine tij-

dens de geboorte kan afname van oxytocine receptoren leiden tot gedragsproblematiek in het 

latere leven (Gregory, 2014). Oxytocine kan via de navelstreng en de moedermelk doorgegeven 

worden aan de zuigeling waardoor deze niet beschermd is tegen dit medicijn (Roy en Rojas, 

2004). Naast de door de fabrikant vermelde bijwerkingen staat Syntocinon in Amerika de High 

alert medications lijst waarbij aangegeven wordt dat bij verkeerd gebruik oxytocine aanzienlijke 

schade kan toebrengen aan de gezondheid. Hierbij moet benadrukt worden dat toediening van 

Syntosinon bij relevante pathologie levensreddend kan zijn (Herschderfer et al, 2001).  
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1.4 Doelstelling   
Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken op welke wijze homeopathie ingezet kan 

worden bij barende vrouwen postpartum. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor vervolg-

onderzoek naar effectiviteit van homeopathie ter ondersteuning van de uitblijvende nageboorte 

en/of hevige bloedingen postpartum. 

1.5 Vraagstelling 

De inleiding en aanleiding hebben geleid tot de hoofdvraag van dit onderzoek. De benadering 

van de geboortezorg zoals deze anno 2016 is betreft enerzijds de vraag hoe homeopathie hier 

een bijdrage in kan leveren anderzijds hoe homeopathische middelen ondersteuning kunnen bie-

den in samen werking met, naast of zonder andere disciplines in de geboortezorg. 

1.5.1 HOOFDVRAAG  

In paragrafen 1.1 en 1.4 is een probleembeschrijving gegeven van de geboortezorg anno 2016 in 

Nederland. Deze geven aanleiding tot de hoofdvraag: 

In hoeverre kan homeopathie bijdragen ter bevordering van de uitblijvende nageboorte 

en/ of ter beperking van hevige bloedingen postpartum als mogelijk alternatief voor de 

toediening van synthetische oxytocine postpartum bij een laagrisico zwangerschap? 

1.5.2 DEELVRAGEN 

Om de hoofdvraag systematisch te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformu-

leerd. Deze deelvragen zijn in paragrafen omgezet in deze scriptie. 

1. Is er onderzoek gedaan naar effecten van homeopathie ter bevordering van de nageboor-

te en/of voorkomen van hevige bloedingen postpartum? 

2. Wat zijn de resultaten uit de onderzoeken genoemd bij punt 1? En welke aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek worden er gegeven?  

3. Wordt homeopathie reeds ingezet ter bevordering van de nageboorte en/of ter voorko-

ming van hevige bloedingen postpartum? Zo ja, welke ervaringen zijn hiervan? 

4. Wat zijn aandachtspunten bij het toepassen van homeopathie bij de nageboorte?  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Hoofdstuk 2 | Methodiek 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag ‘in hoeverre homeopathie ingezet kan 

worden ter bevordering van de uitblijvende nageboorte en/ of beperken van hevige bloedingen 

postpartum’ wordt een literatuuronderzoek gedaan. De ondervindingen uit het literatuuronder-

zoek zijn gemeten in de praktijk door middel van een enquête en casusbeschrijvingen, afgeno-

men bij homeopaten, doula’s en verloskundigen. 

Literatuuronderzoek is het onderzoeksinstrument om bestaande kennis in kaart te brengen. Op 

basis van het dossieronderzoek kan een analyse gemaakt worden van de huidige toepasbaarheid 

van homeopathie ter bevordering van de uitblijvende nageboorte en/of beperken van hevige 

bloedingen postpartum’ 

  

2.1 Literatuuronderzoek 

Literatuuronderzoek is toegepast om de bestaande kennis van middelen en wetenschappelijke 

onderbouwingen ter bevordering van de uitblijvende nageboorte met de daarbij horende voor- 

en nadelen in kaart te brengen. 

Voor de bronvermelding zijn de A.P.A norm richtlijnen gehanteerd. Het Zakwoordenboek der ge-

neeskunde (Coelho, 2009) is geraadpleegd om medische termen op een juiste manier te verwer-

ken in het onderzoek.

2.1.1 REPERTORISATIE EN MATERIA MEDICA 

Dat homeopathie een rol kan spelen tijdens de nageboortefase, is een uitgangspunt in dit afstu-

deeronderzoek. Aan de hand van deelvraag 1 wordt in kaart gebracht welke homeopathische 

middelen bekend staan om hun werking ter bevordering van de nageboorte en/ of beperking van 

hevige bloedingen postpartum binnen de homeopathie: 

Deelvraag 1: Is er onderzoek gedaan naar effecten van homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte en/of voorkomen van hevige bloedingen postpartum? 

  

Voor de zoektocht naar de inzetbaarheid van homeopathie tijdens de nageboortefase is het re-

pertorium  ‘Complete Dynamics & Complete Repertory 2016, Versie 16.11’ geraadpleegd op 15 11

november 2016. Ter verificatie is aan de hand van bestaande homeopathische Materia Medica’s  12

bekeken of er geregistreerde homeopathische middelen zijn ter bevordering van de nageboorte 

 Homeopathisch repertorium is het werkinstrument waarin allerhande rubrieken staan welke de klachten van de 11

patiënt beschrijven en rangschikken op een voor homeopaten gekende manier. Met daarachter de op alfabetische 
volgorde gerangschikt passende middelen (Complete Dynamics, versie 16.15.).

 Materia medica: alfabetisch gerangschikte middelen met daarachter alle klachtenbeelden (Morrison, 1993).12
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en/of ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum. Hiervoor zijn verschillende zwanger-

schap gerelateerde Materia Medica’s en literatuurbronnen geraadpleegd . 13

Ter bevordering van de nageboorte is de zoekterm ‘Retained placenta’ gebruikt. Ter voorkoming 

van hevige bloedingen postpartum zijn de zoektermen ‘Retained placenta, with uterine hemorr-

hage’ & ‘Hemorrhage, uterine, metrorrhagia with retained placenta’ & ‘Hemorrhage after labor’ 

gebruikt.  

Uiteindelijk is het doel een overzicht te maken van de gedocumenteerde homeopathische mid-

delen die inzetbaar zijn bij uitblijvende nageboorte en bij dreigend hevige bloedingen postpar-

tum. 

2.1.2. LITERATUURONDERZOEK IN MEDISCHE DATABASES 

Aan de hand van deelvraag 1 en 2. wordt de effectiviteit van homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte en of hevige bloedingen postpartum vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt 

beschreven:  

Deelvraag 1. Is er onderzoek gedaan naar effecten van homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte en/of voorkomen van hevige bloedingen postpartum?   

Deelvraag 2. Wat zijn de resultaten uit de onderzoeken genoemd bij punt 1? Welke aan-

bevelingen voor vervolgonderzoek worden er gegeven? 

Ook onderzoek naar soortgelijke toepassingen als homeopathie en CAM tijdens de geboorte wor-

den bestudeerd. Hiervoor zijn in de zoeksystemen Cochrane Library, PubMed, Researchgate en 

Sciencedirect bezocht. Via de zoektermen (postpartum OR placenta OR postnatal) AND homeo-

pathy, en (retained placenta OR hemorrhage) AND homeopathie homeopathy is gezocht naar re-

levante trails  en reviews ter bevordering van de nageboorte en beperking van hevige bloedin14 -

gen postpartum met homeopathie. Aan de hand van de zoektermen (pregnancy) AND homeopa-

thy, (induction OR labour) AND homeopathy, (delivery OR birth) AND homeopathy is gezocht naar 

relevante trials en reviews naar het huidige gebruik van homeopathie tijdens de geboorte en 

naar de vraag vanuit de barende vrouw naar de inzetbaarheid van homeopathie tijdens de ge-

boorte. Hierbij wordt onderscheid gemakt tussen trials en systematic reviews. De originele tek-

sten zijn bestudeerd en in het zoeksysteem Google Scholar zijn op basis van gevonden trials, 

aansluitende reviews gezocht.  

 Ahmed, 1988. Boericke, 1905. Bönninghausen,1833. Brennan, 2014. Burt, 1873. Castro, 1993. Clarke, 1900. Comple13 -
te Dynamics, versie 16.15., Ernst, 1887. Farrington, 1887. Guernsey, 1881. Hale, 1880. Hart, 1876. Hautiere, 1935. 
Hautiere, 1940. Hayes, 1929. Hering, 1879. Huber, 1887. Holmes, 1997. Ijsseldijk, 2013. Jahr, 1848. Jahr, 1851. Jan-
sen, 1992, Kent. 1979.Kent. 1899, Kent, 1911. Kerr, 1911. Lippe, 1915. Madaus, 1979. Moiloa, 2005. Moll, 1904. Mos-
kowitz, 1992. Perko,1997. Peters, 1899. Prouty, 1910. Pulford, 1934. Pulford et al, 1928. Robbins, 2002. Schmidt, 
1925. Schroyens, 2007. Schuster, 2005. Sherbino, 1890. Soler-Medina, 1989. Yingling, 1895. Zee, 1992

 ‘Trial’ is een oorspronkelijk onderzoek waarbij proefpersonen een behandeling ondergaan. ‘Systematic review’ is 14

een onderzoek, waarbij trials op een systematische manier beoordeeld worden. (www.encyclo.nl)
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Zowel trials naar de effecten van een homeopathische behandeling en de inzetbaarheid van ho-

meopathie, als systematische reviews zijn meegenomen. Trials moesten voldoen aan de volgende 

criteria:  

• Het betreft een onderzoek onder mensen, onderzoeken naar dieren of naar reacties op 

weefsels vallen hierbuiten;  

• Er is een controlegroep aanwezig die een placebo of een andere behandeling krijgt;  

• Er is gelet op de opzet van het onderzoek, naar de betrouwbaarheid en de grootte van de 

onderzoeksgroep. 

Systematische reviews waarin de trials worden besproken, zijn meegenomen. Er werd gekeken 

hoe de systematische reviews de betreffende trials beoordelen.  

Onderzoekseenheden en eigenschappen 

De verzamelde gegevens zijn in een tabel (Bijlage D) weergegeven waarbij de volgende onder-

zoekseenheden en de daarbij behorende eigenschappen weergegeven worden. 

Trials, onderzoekseenheden en eigenschappen 

• Auteur 

• Jaar 

• Publicatie (artikel en uitgaven) 

• Grote van de onderzoeksgroep 

• Placebogecontroleerd 

• Anders gecontroleerd 

• Resultaten 

Reviews, onderzoekseenheden en eigenschappen 

• Auteur  

• Jaar 

• Publicatie (artikel en uitgave)   

• Resultaat  

Voor het literatuuronderzoek zijn op verschillende momenten in januari, februari en maart 2017 

de databases Cochrane Library, PubMed, Researchgate en Science direct geraadpleegd. De laat-

ste raadpleging vond plaats op 26 maart 2017. Verder is gezocht op Google Scholar en via ver-

schillende online bibliotheken als ScienceDirect, Narcis en HRI- sreseach naar trials, reviews en 

overige publicaties.  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2.2 Retrospectief dossieronderzoek 

Voor het retrospectief onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête en is er casuïstiek verza-

meld. Hiervoor zijn klassiek homeopaten en homeopathisch verloskundigen benaderd. 

2.2.1 ENQUÊTE. 

De enquête is online via een mailing aan de leden van de beroepsverenigingen AVIG, NVKH, NWP-

homeopaten, NBvD en VV&H verstuurd. Het doel van de enquête was de toepasbaarheid van ho-

meopathische middelen met mogelijke voor- en nadelen, naast andere behandelwijzen of op-

zichzelfstaand in kaart te brengen.  

Door middel van de enquête wordt deelvraag 3 en 4 beantwoord: 

Deelvraag 3: Wordt homeopathie reeds ingezet ter bevordering van de nageboorte en/of 

ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum? Zo ja, door welke beroepsgroep? En 

op welke manier?  
 
Deelvraag 4: Wat zijn aandachtspunten bij het toepassen van homeopathie bij de nage-

boorte? 

Deze vraag wordt opgesplitst in 5 onderdelen: 

A. Wordt homeopathie ingezet als effectieve therapie ter bevordering van de nageboorte 

en/of hevige bloedingen postpartum?  

B. Hoe groot is de toepasbaarheid en bijdrage van homeopathie tijdens postpartum? 

C. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van homeopathie ter bevordering van de nageboorte 

en/of hevige bloedingen postpartum? 

D. Welke aanvullende behandelingen worden ingezet naast de homeopathische behandeling? 

E. Aan welke middelen denken homeopaten bij uitblijvende nageboorte en overmatig 

bloedverlies? 

 

Aan de hand van de online enquête (Bijlage G) zijn bovenstaande vragen beantwoord. Voor de 

enquête zijn de leden van de beroepsverenigingen; Artsenvereniging voor integrale geneeskunde 

(AVIG), Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), Nederlandse Werkgroep Prak-

tizijns- homeopaten (NWP), De Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD) en Vereniging 

Verloskunde & Homeopathie (VV&H) benaderd. Zij hebben respectievelijk 190, 600, 60, 68 en 20 

leden. De doelgroep bestaat daarmee uit 938 homeopaten, verloskundigen, doula’s en artsen die 

in september 2016 per mail benaderd zijn de online enquête in te vullen (Bijlage E). Na drie we-

ken is er een herinnering verstuurd (Bijlage F). De enquête is opgesteld in thesistools (http://

www.thesistools.com).  

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                            33

http://www.thesistools.com
http://www.thesistools.com


Op basis van de antwoorden is de steekproef beschreven en is een analyse uitgevoerd. Van de 

respondenten werd een aantal praktijk gerelateerde gegevens verzameld. Daarnaast zijn vragen 

gesteld over de behandeling van homeopathie ter bevordering van de nageboorte en of beperken 

van hevige bloedingen postpartum. Hierbij is gevraagd of de respondent deze klachten in behan-

deling neemt, aan welke middelen gedacht wordt en of de behandeling effectief is geweest (Bij-

lage H).  

Zowel de vragen als de resultaten, voldoen aan de Wet op bescherming Persoonsgegevens en de 

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (art. 457 en 458). Er zijn geen persoonlijke 

gegevens gevraagd en opgeslagen. Op deze manier is het onderzoek verifieerbaar.  

2.2.2 CASUSSEN.  

Door middel van patiëntendossiers is gekeken hoe patiënten ter bevordering van de nageboorte 

en/of ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum behandeld zijn met homeopathie.  

 

Met behulp van de casussen wordt antwoord gegeven op de deelvraag 3. 

Deelvraag 3: Wordt homeopathie reeds ingezet ter bevordering van de nageboorte en/of 

ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum? Zo ja, welke ervaringen zijn hiervan? 

Voor het dossieronderzoek zijn 61 klassiek homeopaten en homeopathisch verloskundigen per 

mail benaderd (Bijlage I). Indien een respondent aangeeft hieraan mee te willen werken, wordt 

met behulp van een gestructureerde vragenlijst contact opgenomen om het dossier aan te leg-

gen. De casussen zijn niet bedoeld als wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van 

homeopathie bij patiënten met een uitblijvende nageboorte en/of bij hevige bloedingen post-

partum. Om te onderzoeken of homeopathie als behandelmethode werkt, zijn andere meetin-

strumenten nodig en een gestandaardiseerde manier van vastleggen van gegevens gedurende het 

behandeltraject. Hier is sprake van een verkennend onderzoek.  

Uiteindelijk werkten vijf homeopaten mee. Twee homeopaten hebben de vragenlijst ingevuld en 

teruggestuurd. Eén homeopaat is in de praktijk bezocht en met twee homeopaten is telefonisch 

contact gelegd. In totaal zijn er vijf casussen ingebracht.  

Onderzoekseenheden en eigenschappen 

Behandelaar informatie 

• Beroep  

• Aanwezig of op afstand behandeld 
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Patiënt informatie 

• Leeftijd 

• Hoeveelste zwangerschap 

• Verleden met postpartum problematiek 

• Bevalling bij hoeveel weken 

• Plaats van bevalling (ziekenhuis of thuis) 

Behandeling 

• Korte omschrijving situatie 

• Symptomen  

• Middelkeuze 

• Essentie en constitutie van de patiënt  

• Aanvullende therapieën 

• invloed van homeopathie op het geboorteproces  

• Terugblik van de moeder op het (na)geboorteproces 

• Houding verloskundige/gynaecoloog tegenover homeopathie tijdens de geboorte.  

  

Dit onderzoek beschrijft op basis van een aantal dossiers hoe het geboorteproces per casus is 

doorlopen. Er wordt niet onderzocht wat de beste behandelmethode is.  

Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst werden de volgende vragen gesteld:  

A. Kunt u een korte omschrijving geven van de patiënte en haar situatie tijdens de pathologie? 

Indien van toepassing, kunt u een onderscheid maken tussen het voortraject, de acute fase 

en het herstel?  

B. Op welke symptomen heeft u uw middelkeuze gebaseerd? 

C. Welk homeopathisch middel heeft u voorgeschreven? Indien van toepassing: kunt u de ver-

schillende middelen op volgorde van inzetten aangeven. Noteer hierbij de potentie, de toe-

dieningsvorm, hoe vaak u het middel heeft herhaald en moment van inzetten. 

D. Zijn er naast homeopathie andere behandelingen en/ of middelen ingezet, voor zover bij u 

bekend? 

E. Heeft u het idee dat het ingezette homeopathische middel het proces heeft versneld/de si-

tuatie heeft opgelost? 

F. Hoe stond de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog tegenover het inzetten van homeo-

pathie ter bevordering van de nageboorte of voorkoming van hevige nabloedingen?  

G. Wanneer u terugkijkt op deze casus, wat is dan voor u de essentie van de patiënt in de acute 

fase? Wijkt deze af van haar constitutiemiddel, mits u dit kent? 

H. Hoe kijkt de moeder terug op de geboorte en het nageboortetraject? 
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De antwoorden op de vragen zijn verwerkt in een tabel waarin een aantal zaken bij elkaar is ge-

zet zijn om eventuele trends duidelijk te krijgen. In een meer beschrijvende tekst zijn de casus-

sen terug te vinden in bijlage K. 

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                            36



2.3 Begrippen 
Hieronder vindt u een opsomming van aan de homeopathie en geboortezorg gerelateerde be-

grippen die voorkomen in deze scriptie of in relatie tot het onderwerp. Voor definities van vak-

termen en voor deze scriptie minder relevante begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst 

op pagina 83. 

Definitie homeopathie gerelateerde begrippen:  

In deze scriptie komen onderstaande homeopathie gerelateerde begrippen aan bod; 

Complexhomeopathie:  

In de volksmond vallen fytotherapeutische preparaten en samengestelde complex- middelen on-

der de noemer homeopathie, waarbij delen, tincturen of aftreksels van de oorspronkelijke ma-

terie ingezet worden zonder dat deze gepotentieerd zijn (Guinée, 1985). In dit onderzoek gaat 

het om de behandeling waarbij het gepotentieerd enkelvoudig homeopathische middel wordt 

ingezet (Goetze, 1996., Roberts, 1993., Vithoulkas, 1996).  

Constitutie 

Met constitutioneel wordt dan bedoeld de individuele manier van het organisme waarop de ont-

stemde levenskracht haar verstoring uit. 

De constitutie is een individuele aangeboren en verworven geestelijke en fysieke gesteldheid. De 

constitutie is te herkennen aan de lichaamsbouw, wijze van reageren en energie. Ze bepalen de 

predispostie welke de basis kunnen zijn voor het ontwikkelen van pathologie (Vithoulkas, 2004). 

Klassiek geïndividualiseerde homeopathie 

Klassiek homeopaten dienen homeopathische middelen toe met als doel het zelf genezend ver-

mogen van een individu te stimuleren, zodat de vitaliteit verbetert. Al met al is een homeopa-

thische behandeling gebaseerd op een zo hoog mogelijke gelijksoortigheid tussen de totaliteit 

van het individu en het geneesmiddel, waarbij een zo laag mogelijke materiële dosis van het ge-

neesmiddel ingezet wordt (Goetze, 1998). 

Klinische homeopathie 

Met klinische homeopathie wordt gepoogd aansluiting te vinden bij de reguliere geneeskunde. 

Hierbij worden homeopathische middelen ingezet op het ziektebeeld van de patiënt waarbij 

minder nadruk wordt gelegd op de fysieke en mentale kenmerken van het individu, zoals bij 

klassiek homeopathie wel het geval is (Schulte von Drach, 2012). 
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Miasma 

Een miasma is een onderliggende chronische aandoening welke de homeopathische behandeling 

van actuele klachten in de weg kunnen staan (Goetze, 1996). 

Materia medica 

Een boek waarin op alfabetisch gerangschikte volgorde homeopathische middelen worden ver-

meld met daarachter alle homeopathische klachten beelden. Dit boek wordt gebruikt als een 

gids waarin symptomen terug bevinden zijn (Morrison, 1993). 

Potentie 

De krachtigheid van een middel. De mate van verdunning van de oorspronkelijke stof welke bij 

iedere verdunning krachtig geschud wordt, bepaald de krachtigheid van een middel. Een gepo-

tentieerd middel wordt verkregen door middel van verwrijven van de oorspronkelijke stof met 

melksuiker (trituren) waarna deze wordt opgelost in alcohol en stapsgewijs opgelost en verdund 

in water tot een bepaalde potentie komt. De verdunning wordt weergegeven in decimale (1 op 

10, aangeduid met D), centesimale (1 op 100, aangeduid met C) of in de verhouding 1 op 1000 

(aangeduid met M). Een C30 potentie is 30 keer in verhouding 1 op 100 verdund (Wisseborn, 

2015). 

Repertorisatie 

Homeopathisch repertorium is het werkinstrument waarin allerhande rubrieken staan die de 

klachten van de patiënt beschrijven en rangschikken op een voor homeopaten gekende manier. 

Met daarachter de op alfabetische volgorde gerangschikt passende middelen (Complete Dyna-

mics, versie 16.15.). 

Similia Similibus Curentur: 

Welke betekend: het gelijke met het gelijksoortige genezen. Om mild, snel en duurzaam te ge-

nezen met het geneesmiddel dat in staat is gelijksoortige ziektesymptomen te produceren als 

waar de patiënt aan lijdt. Hoe beter de geneesmiddelsymptomen lijken op de ziektesymptomen 

die aanwezig zijn bij de patiënt, des te vollediger is de genezing (Goetze, 1983., Roberts, 1993).

Definitie geboorte gerelateerde begrippen: 

De hieronder genoegde begrippen zijn relevant aan de onderzoeksvraag. De begrippen zijn ge-

rangschikt op thema: geboortefasen, geboortebeleid en oxytocine. 

Eerste, tweede en derde fase 

Fysiologisch kan een bevalling in drie perioden worden verdeeld. De eerste fase is de ontslui-

tingsfase. Vanaf het moment waarop de baarmoeder door regelmatige samentrekkingen het ge-

boortekanaal verwijdt. De tweede fase is de uitdrijvingsperiode. Dit is de actieve fase, het kind 

wordt uitgedreven door de nog steeds doorgaande baarmoedersamentrekkingen en doordat de 
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barende vrouw bewust meeperst. Tot slot komt de derde fase, het postplacentaire tijdperk ook 

wel de nageboorteperiode of postpartum genoemd (Jochems en Joosten, 2009., Gynaecology, 

z.d. & Gale, z.d.). 

Postpartum 

Het nageboorte tijdperk. Enige tijd na de geboorte van het kind begint de derde fase, de nage-

boorteperiode, postpartum. Op dat moment trekt de baarmoeder samen tot een lengte van on-

geveer 15 centimeter, ter voorkoming van bloedverlies en om te bevorderen dat de placenta los-

laat. De naweeën beginnen opnieuw, waarna de placenta loslaat en naar buiten gedreven wordt. 

Zowel de placenta, eivliezen en de navelstreng worden geboren. De derde fase is tevens de eer-

ste kennismaking tussen moeder en kind. Na de derde fase is de bevalling ten einde en start de 

aanvang van het kraambed (Jochems en Joosten,  2009., Gynaecology, z.d. & Gale, z.d.). 

Retained placenta 

Uitblijvende nageboorte door gebrek aan baarmoedersamentrekkingen. Dit wordt geconstateerd 

wanneer binnen 30 minuten na de geboorte van het kind de placenta niet geboren is (NVOG, 

2015). 

Fluxus, Haemorrhagia postpartum (HPP) en Metrorragie 

In deze scriptie worden verschillende benamingen toegepast voor overmatig bloedverlies tijdens 

de nageboortefase; Fluxus, hevige vloeiingen bij kraamvrouwen (Jochems, 2009). Haemorrhagia 

postpartum (HPP), is een massaal bloedverlies van meer dan 500cc, door scheuring van een 

bloedvatwand rondom de partus (NVOG, 2015). Metrorragie, onregelmatige bloedingen uit de 

baarmoeder, niet behorende tot de menstruatie (Jochems en Joosten, 2009) 

Expectatief - en actief beleid: 

Expectatief beleid wordt ook wel afwachtend beleid of fysiologisch management genoemd. In dit 

beleid staat men afwachtend tegenover de derde fase. De hulpverlener observeert de moeder 

zorgvuldig zonder gebruik te maken van stimuli. De moeder kan de placenta op eigen kracht 

zonder externe hulp uitdrijven. Ook de navelstreng zal worden afgeklemd en doorgeknipt na de 

geboorte van de placenta (Enkin et al. 2000., Bogaerts et al, 2008., Prendiville, 2000., NICE, 

2015). Wanneer er geen abnormale tekenen zijn in de derde fase, kan de nageboorteperiode bij 

een fysiologisch beleid tot 2 uur duren (Bogaerts et al, 2012, Grégoire et al., 2007 & Medforth et 

al, 2004). In Nederland geldt het advies dat indien 1 uur na de geboorte van de zuigeling de pla-

centa niet geboren is, of bij overmatig bloedverlies van meer dan 500cc, er overgegaan dient te 

worden op actief leiden (Gale, z.d., Gynaecology, z.d., Herschderfer et al, 2001., Jans, 2013, 

NICE, 2015 & Verloskundig Vademecum, 2003). Er wordt gesproken van een verlengde derde fase 

wanneer de placenta niet binnen 60 minuten bij een afwachtend beleid en binnen 30 minuten 

binnen een actief leiden geboren wordt (NICE, 2015).  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Functie van de placenta in de baarmoeder 

De placenta en de baby ontstaan uit één cel. Negen maanden lang leven placenta en kind samen 

in één ruimte en één lichaam. De placenta is een levend orgaan en beslaat een zesde van het 

lichaamsgewicht van de baby. Door middel van een fijn membraan zijn baarmoeder en placenta 

van elkaar gescheiden. Zonder dat het bloed van de moeder en het kind met elkaar in aanraking 

komen, kan informatie en voeding de membranen passeren (Stoop, 2011). Gedurende de zwan-

gerschap dient de verbinding tussen placenta en baarmoeder als doorgeeforgaan, dus feitelijk 

als nieren, lever en longen van het ongeboren kind. De placenta reinigt het bloed, voorziet het 

bloed van zuurstof en voedingsstoffen en werkt als endocriene klier die essentiële hormonen 

aanmaakt. Hormonen als oestrogenen, progesteron en gonadotrofine worden geproduceerd en 

de placenta is gevuld met natuurlijke oxytocine. Waar mogelijk worden ook afvalstoffen van de 

moeder gefilterd in de placenta (Darbouze, 2009 & Stoop, 2011). 

Functie van de placenta postpartum 

Hoewel de placenta en de baby afzonderlijk van elkaar geboren worden, is de placenta na de 

geboorte een nog levend orgaan van de baby. Mits de navelstreng intact blijft, voegt de placenta 

na de geboorte 60-100 ml warm, zuurstof-, stamcel- en ijzerrijk bloed toe aan de circulatie van 

het kind. Dit is gemiddeld 30 procent van het totale bloedvolume van de zuigeling. Het ontvan-

gen van dit ijzerrijke bloed is essentieel voor de normale myelineproductie en onderhoudt de 

ijzerstapeling bij oligodendrocyten  in een vroeg stadium van de ontwikkeling (Academicobgyn, 15

2011., De Geboortenis, 2010)., Buckley, 2005 & Stoop, 2011). Dit is het equivalent van de hoe-

veelheid ijzer in 100 liter borstvoeding. Dit proces maakt de overgang naar zelfstandig ademen 

makkelijker.  

Vroegtijdig afnavelen (onderdeel van actief leiden) 

Vroegtijdig afklemmen van de navelstreng is een onderdeel van actief leiden postpartum. Dit 

heeft nadelen op korte en lange termijn voor de baby. Naast verstoren van bovengenoemde 

bloedtoevoer moet onder meer rekening gehouden worden met afnavelanaemie en het mogelijk 

verhoogde risico op operatieve placenta verwijdering (Bogaerts et al, 2008). 

Natuurlijke oxytocine 

Oxytocine werkt als boodschapperstof (neurotransmitter) in de zenuwbanen en als hormoon 

(peptiden) dat de doelcel beïnvloedt via transport door de bloedbaan. Oxytocine wordt aange-

maakt in de tussenhersenen en wordt via zenuwvezels afgegeven aan de bloedsomloop. Oxytoci-

ne kan opgeslagen worden in de achterkwab van de hersenen. Van daaruit kan het onder invloed 

van prikkels weer teruggeleid worden naar het lichaam (Kramer-Schreuder, 2014., Moberg, 

2007). 

 Zenuwcellen met weinig uitlopers. Deze produceren myeline in het zenuwstelsel en verzorgen de neuronen (Jo15 -
chems & Joosten, 2009).
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Tijdens sociale interactie worden opgeslagen oxytocineneurotransmitters vrijgemaakt uit de hy-

pothalamus. Daarna worden deze opgevangen in het limbische systeem waar deze zich uiten in 

gevoelens. Hieruit kan geconcludeerd worden dat oxytocine in zijn natuurlijke vorm een van de 

sleutels is voor sociaal-intelligent en -cognitief functioneren (Berra, 2015., Liddell et al, 1940., 

Moberg, 2007). De werking van het hormoon oxytocine beïnvloedt de patronen in het zenuwstel-

sel door rust en verbondenheid en speelt een centrale rol bij moederbinding, vriendschap, knuf-

felen en vrijen, lagere bloeddruk en minder aanmaak van het stresshormoon cortisol. Ook heeft 

het een positieve invloed op de waterhuishouding, de vertering, de mate van verzadiging en de 

opname van voedsel. Oxytocine maakt mensen liefdevol, trouw, gul en minder angstig. (ç p.

35,38-40., Stoop, 2011). Door het hormoon oxytocine te stimuleren door fysiologische stimulans 

en omgevingsprikkels kan groei, genezing, herstel en interactie mogelijk gemaakt en verbeterd 

worden (Moberg, 2007, p.36). Stimulerende omgevingsfactoren zijn ruiken, zien, voelen, en psy-

chische input. Wanneer de oxytocineafgifte in het centrale zenuwstelsel verhoogd is, zijn veel 

sensorische, psychologische en gedragsfuncties verbeterd. (Nagasawa, et al. 2012). (zie para-

graaf 1.3.4 voor de invloed van synthetische oxytocine op het lichaam). 

figuur 1. De rol van het oxytocinesysteem in communicatie tussen de receptoren. Aangetoond in dierproeven (Na-

gasawa, et al. 2012). 

Neurotransmitter - oxytocine 

Oxytocine als neurotransmitter beïnvloedt de doelcel direct via de receptoren (Moberg, 2007, p.

66). Alle zintuigelijke informatie gaat via het ruggenmerg naar het centrale zenuwstelsel waar 

het uiteindelijk in een deel van de tussenhersenen terechtkomt. Van daaruit gaat de informatie 

naar het sensibele gedeelte van de hersenschors waar de informatie zich openbaart en men zich 

bewust wordt van een prikkel aan de andere kant van de receptoren. De aanmaak van oxytocine 

is een reactie op zintuigelijke informatie. Deze vegetatieve integratie van het zenuwstelsel 

zorgt voor rust en geborgenheid met alle daarbij behorende lichamelijke reacties (Moberg, 2007, 

p.59; Grégoire et al, 2007, p.243 ). Het fysiologische patroon van ons autonome zenuwstelsel is 

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                            41



in onwillekeurige lichaamsfuncties onder te verdelen; het parasympatische deel dat betrokken is 

bij rust, groei en verbondenheid en de tegenpool, het sympathische deel dat verantwoordelijk is 

voor verdediging, stress, activiteit, alertheid en de vecht-vlucht reactie. Oxytocine is een be-

langrijke link in dit proces (Moberg, 2007, p.13). 

Positieve feedback 

Oxytocine werkt door middel van positieve feedback. Wanneer het hoofd van de foetus tegen de 

cervix aan drukt tijdens de bevalling, stimuleert dit een zenuwimpuls van de cervix naar de her-

senen. Wanneer de hersenen deze impuls registreren, sturen deze een signaal naar de hypofyse 

om oxytocine af te scheiden. Via de bloedbaan wordt de oxytocine naar de uterus vervoerd, 

waar het zorgt voor contracties, waarmee de baby naar de cervix gedrukt wordt (Goodman, 

2008., Grégoire et al, 2007). 

  

figuur 2. Positieve en negatieve feedback tijdens de uitdrijving (Gale, T. z.d) 

Hormoon - oxytocine 

Hormonen kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: steroïden en peptiden. Oxytocine be-

hoort tot de peptiden. Kleine eiwitten, die de cel niet zelf binnengaan maar aan de buitenkant 

van het celmembraan receptoren activeren. Zodra het hormoon langs de cel komt, gaat het een 

verbinding aan met de receptoren. Oxytocine als hormoon beïnvloedt de doelcel via transport 

via de bloedbaan (Moberg, 2007, p.66) 

Endorfine, Melatonine en Adrenaline: 

Endorfine is een rustgevend en pijnstillend hormoon dat in reactie op stress en pijn geprodu-

ceerd wordt. Het zorgt voor de mogelijkheid tot afsluiten van de buitenwereld, euforie en zorg-

zaamheid. Melatonine versterkt de oxytocine aanmaak bij het ervaren van een ontspannen sfeer. 

Aan het eind van de bevalling komt er een piek in het adrenalineniveau, die voor alertheid en 

vechtlust zorgt (Moberg, 2007).  

      oxytocine

endorfine

relax

krachtige  
weeën Ineffectieve  

of weeën stop 

stress adrenaline
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Hoofdstuk 3 | Resultaten  
3.1 Literatuuronderzoek in medische databases 

In dit hoofdstuk worden mogelijkheden verkend die klassieke homeopathie biedt als vervanger 

voor synthetische oxytocine ter bevordering van de nageboorte bij een uitblijvende nageboorte 

en/of bij hevige bloedingen postpartum bij een laagrisico zwangerschap in een expectatief be-

leid. Aan de hand van deelvraag 1 wordt in kaart gebracht welke homeopathische middelen be-

kend staan om hun werking ter bevordering van de nageboorte en/of beperking van hevige bloe-

dingen postpartum. 

Deelvraag 1: Is er onderzoek gedaan naar effecten van homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte en/of voorkomen van hevige bloedingen postpartum? 

Om in kaart te brengen welke homeopathische middelen in de homeopathische literatuur te vin-

den zijn, zijn onder de termen ‘retained placenta’ en ‘retained placenta with hemorrhage’ in 

verscheidene homeopathische literatuur te vinden middelen zijn in onderstaande tabellen ver-

zameld (zie Bijlage L). 
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3.1.1 RETAINED PLACENTA  

Bij de repertorisatie (zie paragraaf 2.3) is onder meer de rubriek ‘Retained placenta’ gebruikt. 

Deze heeft 51 zoekresultaten opgeleverd. Hieronder is een overzicht gegeven van homeopathi-

sche middelen die inzetbaar zijn ter bevordering van de nageboorte. Zie bijlage M voor een uit-

gebreid overzicht van de middelen in tabel I. 

Tabel I. Zoekresultaten Retained placenta 

3.1.2 RETAINED PLACENTA WITH HEMORRHAGE  

Bij de repertorisatie (zie paragraaf 2.33) is onder meer de rubriek ‘Retained placenta, with ute-

rine hemorrhage’ & ‘Hemorrhage, uterine, metrorrhagia with retained placenta’ & ‘Hemorrhage 

after labor’ gebruikt. Deze heeft 65 zoekresultaten opgeleverd. Hieronder is een overzicht gege-

ven van homeopathische middelen die inzetbaar zijn ter bevordering van de nageboorte ter 

voorkoming van hevige nabloedingen na de geboorte. Zie bijlage O voor een uitgebreid overzicht 

van de middelen in tabel II. 

Retained placenta

•Agnus castus •Conium maculatum •Magnesium phosphoricum

•Alchemila vulgaris •Crocus sativus •Mitchellrepens

•Allium sativum •Cuprum metallicum •Nux vomica

•Aristolochia clematis •Dictamnus albus •Phosphorus

•Arnica montana •Ergotuinum •Platinum metallicum

•Arsenicum album •Erigeron cabadense •Pulsatilla pratensis

•Artemisia vulgaris •Ferm metallic •Pyrogenium

•Belladonna •Gelsemium •Rhus toxicodendron

•Cactus grabdiflora •Gossypium herbaceum •Sabina juniperus

•Cantharis desiccator •Hydrastis cabadebsis • Secale cornutum

•Carbo vegetabilis •Hyosyamus niger •Sepia officinalis

•Caulophyllum thalictroides • Ignatia amara •Solanum

•Chamomilla • Ipecacuanha •Stramonium

•China officinalis •Kalium carbonicum •Sulphur

•Cimicifuga racemosa •Leucas capensis •Ustilago maydis

•Cocculus indicus •Lilium trignium •Veratum viride

•Coffea cruda •Lycopodium •Visum album
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Tabel II. Zoekresultaten retained placenta with hemorrhage 

Samenvattend 

 

In de verscheidene homeopathische repertoria en materia medica’s zijn relevante gedocu-

menteerde homeopathische middelen genoemd, zie bijlage L. Bij een uitblijvende nageboorte 

zijn dit er 51 en bij hevige bloedingen postpartum zijn dit 65 middelen. Wanneer een vrouw vol-

gens de klassieke homeopathie behandeld wordt voor haar pathologie, zal afhankelijk van de 

totaalbeeld van haar symptomen en karakter een individueel passend homeopathisch middel 

gegeven worden. Vanuit dit uitgangspunt zijn alle gevonden homeopathische middelen relevant, 

geïndividualiseerde homeopathie kan niet beperkt worden tot een advies voor een of enkele 

middelen.  

Retained placenta with hemorrhage

•Aceticum acidum •Carbo vegetabilis •Hamamelis virginiana •Nux vomica

•Aconitum nagellus •Caulophyllum 

thalictroides

•Hydrastis cabadebsis •Opium

•Adrenaline •China officinalis •Hyosyamus niger •Phosphorus

•Altris farinosa •Cimicifuga racemosa • Ignatia amara •Phosphoricum acidum

•Alumina •Cinicichona • Ipecacuanha •Platinum metallicum

•Ammonium muriaticum •Cinnamonum ceylanicum •Kalium carbonicum •Pulsatilla pratensis

•Amylenum nitrosum •Cocculus indicus •Kalium ferrocyanatum •Pyrogenium

•Apis mellifica •Coffea cruda •Kalium muriaticum •Rhus toxicodendron

•Arnica montana •Crocus sativus •Kreosotum •Sabina juniperus

•Arsenicum album •Crotalus horridus •Lac humanum •Senecio aureum

•Belladonna •Cyclamen purpurascens •Lycopodium clavatum •Sepia officinalis

•Bryonia dioica •Erigeron cabadense •Mercurius solubilis • Solanum

•Calendula officinalis •Ferrum metallic •Mitchellrepens •Stramonium

•Cannabis indica •Gelsemium sempervirens •Millefolium •Thiaspi

•Cannabis sativa •Geranium maculatum •Nitricum acidum •Trillium pendulum

•Cantharis desiccator •Gossypium herbarium •Nux moschata •Ustilago maydis

•Visum album
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3.2 Resultaten wetenschappelijk literatuuronderzoek  

Verschillende zoekopdrachten zijn uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op deelvraag 1 & 2. 

Deelvraag 1. Is er onderzoek gedaan naar effecten van homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte en/of voorkomen van hevige bloedingen postpartum?  

Deelvraag 2. Wat zijn de resultaten uit de onderzoeken genoemd bij punt 1? Welke aan-

bevelingen voor vervolgonderzoek worden er gegeven? 

Aan de hand van de zoektermen (postpartum OR placenta OR postnatal) AND homeopathy, (re-

tained placenta) AND homeopathy, (postpartum bleeding OR haemorrhage) AND homeopathy is 

gezocht naar relevante trials en reviews ter bevorderingen de nageboorte en beperking van he-

vige bloedingen postpartum met homeopathie. De zoekopdrachten in CochraneLibrary, PubMed, 

Researchgate en Sciencedirect hebben één placebo-gecontroleerde trial en één systematische 

review opgeleverd die binnen de criteria (zie paragraaf 3.2.1) vallen.  

Omdat de zoekactie naar homeopathie en postpartum bloedverlies of retained placenta weinig 

resultaten opgeleverd heeft, zijn verdere zoekopdrachten gedaan naar het huidige gebruik van 

homeopathie tijdens het geboorteproces, en de vraag naar de inzetbaarheid van homeopathie 

vanuit de barende vrouw. Deze informatie is relevant omdat in meerdere stukken naar voren 

komt dat homeopathische middelen die inzetbaar zijn bij een niet vorderende geboorte ook in-

gezet kunnen worden bij een niet vorderende nageboorte (Helen et al, 2011., Katz, 1995., 

Smith, 2003). De zoekopdrachten in CochraneLibrary, PubMed, Researchgate en Sciencedirect 

hebben vijf trials en vier systematische reviews opgeleverd die binnen de criteria (zie paragraaf 

3.2.2) vallen.  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3.2.1 HOMEOPATHIE TIJDENS HET NAGEBOORTETRAJECT 
 

Homeopathie en Postpartum 

De zoektermen ‘homeopathy’ en ‘postpartum’ of ‘placenta’ of ‘postnatal’ hebben geen relevan-

te resultaten opgeleverd die aan de criteria voldoen. 

Homeopathie en retained placenta  

De zoektermen ‘homeopathy’ en ‘retained placenta’ levert één relevante review op die aan de 

criteria voldoet. Het artikel van Katz (1995) beschrijft de inzetbaarheid van homeopathische 

middelen bij een aantal veel voorkomende problemen in de zwangerschap en geboorte. Om de 

nageboorte te stimuleren, kunnen dezelfde homeopathische middelen ingezet worden als bij een 

vertraagde geboorte, geeft Katz (1995) aan. Hierbij worden de middelen Caulophyllum, Cimici-

fuga, Pulsatilla, Sepia, Cantharis, Arnica en Gossypium genoemd . Bij het middel Caulophyllum 16

verwijst Katz (1995) naar 4 trials van Arnal-Laserre (1986), Coudert-Deguillaurne (1981), Dorf-

man (1987) en Ventoskovskij (1990). Katz baseerde haar bevindingen hierop na een vergelijkend 

onderzoek waarbij zij onderbouwt dat Caulophyllum de gemiddelde duur van een bevalling re-

duceert en zowel het niveau van discomfort als het risico op complicaties verlaagt. Zie paragraaf 

3.2.2 ‘homeopathie en uitblijvende geboorte’ voor meer trials naar de werking van Caulophyllum 

ter bevordering van de geboorte.  

Homeopathie en postpartum bloedingen of haemorrhage 

De zoekterm ‘homeopathy’ en ‘postpartum bleeding’ of ‘haemor-

rhage’ levert één relevant review en één relevant RCT onderzoek 

op. Oberbaum et al (2005) onderzochten de effecten van de ho-

meopathische middelen Arnica montana en Bellis perennis bij 

milde postpartum bloedingen. In dit onderzoek wordt geconclu-

deerd dat de homeopathische behandeling met Arnica montana 

en Bellis perennis postpartum bloedverlies kan reduceren, in ver-

gelijking tot placebo. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

één testgroep die op twee momenten is vergeleken met de op 

voorhand bekende parameter van 12,7 Hb (Hemoglobine-Hb ni-

veau) . Uit het onderzoek kwam naar voren dat het hemoglobineniveau van de moeder tijdens 17

de geboorte daalde bij de placebo-gecontroleerde groep van 12,7 naar 11,4 na 48 uur en naar 

11,6 na 72 uur. Het hemoglobineniveau van de met homeopathie behandelde groep bleef nage-

noeg stabiel: van 12,7 naar 12,5 na 48 uur en naar 12,4 na 72 uur. Het therapeutische effect was 

 Voor de genoemde homeopathische middelen verwijst Katz (1995) door naar de literatuur van Moskowitz (1992),  16

Vermeulen (1993) en Zaren (1987).

 Paired sample t-test, Two sample t-test en Non-parametrische rangteken toets zijn toegepast.17
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statistisch significant bij 72 uur (Grafiek 1. Resultaten Oberbaum et al.(2005)). Er zijn geen bij-

werkingen geobserveerd. Het advies van Oberbaum et al (2005) is verder onderzoek met een 

grotere controlegroep om de bevindingen te bevestigen en te bestendigen. Bishop et al (2011) 

nemen het onderzoek van Oberbaum et al (2005) mee in hun systematische review ‘Use of ho-

meopathic Arnica among childbearing women'. 

Katz (1995) beschrijft de inzetbaarheid van homeopathische middelen bij postpartum haemorr-

hage. De genoemde homeopathische middelen Phosphorus, Ipecacuanha, Cinchona officinalis, 

Caulophyllum, Cimicifuga, Pulsatilla, Sepia, Arnica, Aconitum, Belladonna, Calendula officinalis, 

Sabina en Secale stelpen of stoppen de bloeding, aldus Katz (1995) . Benadrukt wordt dat een 18

adequate diagnose gesteld moet worden omtrent de oorzaak van de bloeding, omdat medisch 

ingrijpen noodzakelijk kan zijn in deze situatie. 

Tabel III. Trial homeopathie en postpartum bloedingen  

Samenvattend 

Er is weinig onderzoek te vinden over de inzetbaarheid van homeopathie bij een uitblijvende 

nageboorte en/of ter beperking van hevige bloedingen postpartum. Eén relevante review van 

Katz (1995) geeft aan dat homeopathie ingezet kan worden bij langdurige (na-) geboorte en 

postpartum bloeding. Hierbij worden specifiek zeven homeopathische middelen bij retained pla-

centa en 13 homeopathische middelen bij postpartum bloedingen genoemd (Katz, 1995). In één 

RCT van Oberbaum et al. (2005) wordt geconcludeerd dat de homeopathische behandeling met 

Arnica montana en Bellis perennis postpartum bloedverlies kan reduceren, in vergelijking tot 

placebo. Echter wordt geadviseerd om verder onderzoek te doen met een grotere controlegroep 

om de bevindingen te bestendigen. 

Onderzoeker Jaar 
publi-
catie

Duur 
onder-
zoek

Proefpers
onen bij 
start

proef-
personen 
geanaly-
seerd

proefpers
onen 
homeopat
hie

proefpers
onen 
placebo

Proefpers
onen 
anders

Toelichtin
g anders

Oberbaum, M 2005 48 & 72 
uur

45 40 28 12 nvt. nvt.

  Voor de genoemde homeopathische middelen verwijst Katz (1995) door naar de literatuur van Castro (1992), Mos18 -
kowitz (1992), Vermeulen (1993) en Zaren (1987).
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3.2.2 HOMEOPATHIE TIJDENS HET GEBOORTE TRAJECT  

Homeopathische middelen welke inzetbaar zijn bij een niet-vorderende geboorte kunnen ook 

effectief ingezet worden bij een niet-vorderende nageboorte, dit maakt onderzoek in dit gebied 

interessant (Hall et al, 2011., Katz, 1995., Smith, 2003). Hierbij staat klassiek geïndividualiseerd 

behandelen niet centraal. 

Homeopathie en uitblijvende geboorte 

De zoektermen ‘homeopathy’ en ‘induction of labour’ levert twee reviews en drie trials op. In 

een Cochrane review van Smith (2003) wordt geconcludeerd dat bij gebrek aan ontoereikende  

details in te kleine onderzoeksgroepen er momenteel te weinig bewijs is naar de inzetbaarheid 

van homeopathie ter stimulatie van de geboorte om het gebruik van homeopathie tijdens de ge-

boorte te onderbouwen. Smith (2013) baseert zijn conclusie op twee RCT’s van Beer et al. (1999) 

en Dorfman et al. (1987). Dorfman et al. (1987) onderzocht het gebruik van een homeopathisch 

complex-middel  bestaande uit de homeopathische middelen Caulophyllum, Actea racemosa, 19

Arnica, Pulsatilla en Gelsemium. Hierbij werd de lengte en moeilijkheidsgraad van de bevalling 

gemeten. Vanaf de 36e week kregen 93 participanten 2 maal daags homeopathie of placebo. Er 

werd een reductie gemeten van de duur van de bevalling was (5,1 uur vergeleken met 8,5 uur in 

de controlegroep) en er traden minder complicaties op bij de met homeopathie behandelde 

groep (11,3% ten opzichte van 40% bij de controlegroep). Ondanks deze resultaten wordt aange-

geven dat er geen conclusie getrokken kan worden omdat de onderzoeksgroep waar in totaal 93 

personen aan meewerkten te klein was. Beer et al. (1999) onderzochten de inzetbaarheid van 

Caulophyllum D4 bij gebroken vliezen na een zwangerschap tussen de 38 en 42 weken. De parti-

cipanten werden opgedeeld in een controlegroep en placebogecontroleerde-interventie groep. 

Caulophyllum werd elk uur gedurende een periode van 7 uur toegediend. Het tijdstip waarop de 

baarmoedercontracties begonnen werd geëvalueerd. Een klein verschil in tijd werd waargeno-

men (13 uur in de interventiegroep en 13,4 uur in de controlegroep). De verschillen in de uit-

komst zijn niet statistisch significant. Ook hier wordt aangegeven dat de onderzoeksgroep te 

klein is om een conclusie te kunnen trekken. Het is van belang te vermelden dat Smith (2003) in 

zijn review benadrukt dat de in de trials gebruikte methoden van routinematige toediening, niet 

overeenkomen met geïndividualiseerde klassiek homeopathische behandeling. Het systematische 

review van Hall et al (2011) verwijst naar het Cochrane review van Smith (2003) en de daarin 

vermelde trials uitgevoerd onder 133 vrouwen van Beer et al. (1999) en Drofman et al. (1987). 

Waarbij Hall et al. (2011) tot dezelfde conclusie komt. Bij gebrek aan grootschalig onderzoek en 

door incompleet bewijs kan het gebruik van homeopathie ter stimulatie van de geboorte niet 

onderbouwd worden. Verder onderzoek wordt geadviseerd om de veiligheid van de inzetbaarheid 

te garanderen. Daarnaast is er een klinische studie van Eid et al. (1993) gevonden waarin de 

toepasbaarheid van hetzelfde homeopathische middel Caulophyllum als in het onderzoek van 

 Homeopathisch complex-middel: een combinatie van homeopathische middelen welke niet geïndividualiseerd inge19 -
zet wordt (Guinée, 1985)
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Beer et al. (1999) ingezet werd. In het onderzoek van Eid et al. (1993) kregen 22 vrouwen Caul-

ophyllum 7C tijdens een spontaan gestarte bevalling. Hiervan hebben 17 vrouwen een normaal 

goed verlopende bevalling gehad. In vergelijking tot 34 vrouwen die respectievelijk aan dezelfde 

eisen voldeden als de 22 vrouwen uit de interventiegroep. De met Caulophyllum-behandelde be-

vallingen zijn met 90 minuten gereduceerd.  

Tabel IV. Trial homeopathie en inductie of labour 

Gebruik van Homeopathie in het geboorteproces 

Bij de zoektermen ‘homeopathy’ en ‘pregnancy’ of ‘delivery of birth’ komen een trial en drie 

systematische reviews naar voren. De trial van Bishop et al. (2011) en de onderzoeken van Car-

ter en Aston (2012), Kalder et al. (2010) & Skouteris et al. (2008) onderzoeken het gebruik van 

complementair, alternatieve geneeswijzen en homeopathie tijdens de zwangerschap en het ge-

boorteproces. 

 

Bishop et al. (2011) ontwikkelde een tabel met daarin een overzicht met gerapporteerde ge-

bruikte homeopathische middelen tijdens de zwangerschap, verzameld uit bestaande data uit de 

United Kingdom, uitgesplitst per trimester. Uit het onderzoek bleek dat het gebruik van homeo-

pathische middelen toeneemt naarmate de zwangerschap vordert. Iets minder dan 15% van de 

2032 ondervraagde vrouwen heeft homeopathie gebruikt tijdens de zwangerschap: 2% tijdens 

het eerste trimester, 10% van de vrouwen in het tweede trimester en 13% in het derde trimester. 

De drie meest gebruikte middelen waren Arnica (3%), gevolgd door Ipecacuanha (2%) en Calendu-

la 1%. (Bijlage P). Carter en Aston (2012) onderzochten het gebruik van homeopathische zelfhulp 

middel Arnica onder 373 vrouwen tijdens de geboorte. 27 Vrouwen (12%) gebruikten Arnica tij-

dens de geboorte waarvan 22 vrouwen (81%) aangaven Arnica ‘mogelijk’ of ‘waarschijnlijk’ niet 

volgens de richtlijnen van de bijsluiter ingenomen te hebben. Van de 27 vrouwen hadden 16 

vrouwen (59%) aangegeven meer informatie gewild te hebben. In dit onderzoek werd niet geke-

ken naar de inzetbaarheid van klassiek homeopathische principes. Uit de resultaten blijkt dat er 

behoefte is aan voorlichting aan barende vrouwen die zelfzorg homeopathische middelen in wil-

len nemen.

Onderzoeker Jaar 
publi-
catie

Duur 
onder-
zoek

Proefpers
onen bij 
start

proef-
personen 
geanaly-
seerd

proefpers
onen 
homeopat
hie

proefpers
onen 
placebo

Proefpers
onen 
anders

Toelichtin
g anders

Beer et al. 1999 5 weken 40 40 20 20 nvt. nvt.

Dorfman et 
al.

1987 5 weken 93 93 46 47 nvt. nvt.

Eid et al. 1993 / 56 56 22 34 nvt. nvt.
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Tabel V. Trial gebruik homeopathisch Arnica tijdens geboorteproces 

In een onderzoek van Skouteris et al. (2008) onder 321 vrouwen die in het tweede/ vroege derde 

trimester van de zwangerschap verkeerden, hebben 93 vrouwen aangegeven een vorm van Com-

plementair Alternative Medicine - CAM toe te hebben gepast tijdens de zwangerschap. Van hen 

hebben 21 vrouwen (6,5%) homeopathie gebruikt tijdens de zwangerschap. Een kwart van de to-

tale onderzoeksgroep (80 vrouwen) heeft aangegeven CAM toe te willen passen tijdens de ge-

boorte. Hierbij zijn de percentages per therapie niet uitgesplitst. Geconcludeerd wordt dat CAM 

therapieën veelvuldig ingezet worden tijdens zwangerschap en geboorte. Hierbij wordt het 

noodzakelijk geacht dat specialisten gedegen kennis moeten hebben van inzetbare CAM thera-

pieën tijdens het geboorteproces. 

Een onderzoek van Kalder et al. (2010) onder 205 vrouwen richtte zich op de beweegredenen 

achter het toepassen van homeopathie en CAM tijdens zwangerschap en geboorte, vanuit het 

perspectief van de patiënt in Duitsland. 104 Respondenten hebben aangegeven CAM te gebruiken 

tijdens de zwangerschap waarvan ruim de helft homeopathie gebruikte. De belangrijkste rede-

nen waren het volgen van het advies van een therapeut (voornamelijk vroedvrouwen) en eerdere 

positieve ervaringen met CAM therapieën. 

Tabel VI. Trial gebruik van homeopathie tijdens het geboorteproces 

Samenvattend 

Homeopathische middelen die inzetbaar zijn bij een niet-vorderende geboorte kunnen ook ef-

fectief ingezet worden bij een niet-vorderende nageboorte. Dit maakt onderzoek op dit gebied 

interessant (Hall et al, 2011., Katz, 1995., Smith, 2003). Een RCT van Drofman et al, (1987) naar 
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proef-
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proefpers
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proefpers
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Carter en 
Aston

2012 4 
maanden

373 228 27 0 nvt. 16 van de 
27 
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meer info 
gewild.

Onderzoeker Jaar publi-
catie

Partisipanten Personen 
welke CAM 
gebruiken
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welke 
homeopathie 
gebruiken

Toelichting 
anders

Kalder et al. 2010 475 104 54 nvt.

Skouteris et al. 2008 321 93 21 nvt.
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het gebruik van een homeopathisch complex-tijdens de bevalling geeft een reductie van de be-

valduur en een verminderde incidentie van complicaties weer. Het onderzoeken van Eid et al. 

(1993) en de RCTvan Beer et al. 1999) naar de inzetbaarheid van het middel Caulophyllum ter 

bevordering van de bevalling worden belicht. Eid et al. (1993) komt tot een significant verschil 

tussen de controle- en interventiegroep waarbij de met Caulophyllum behandelde bevalling met 

90 minuten gereduceerd was. Bij de RCT van Beer et al, (1999) werd een niet-statistisch signifi-

cant verschil tussen de interventie- en controlegroep gevonden. Twee reviews van Helen et al. 

(2011) en Smith (2003) refereren aan bovengenoemde onderzoeken en komen hierbij tot een 

zelfde conclusie als in elk onderzoek en review wordt aanbevolen tot het verder uit te voeren 

van onderzoek met een grotere controlegroep om de bevindingen te testen. 

Er wordt geconcludeerd dat CAM-therapieën veelvuldig ingezet worden tijdens zwangerschap en 

geboorte. Waarbij het noodzakelijk geachte wordt dat specialisten kennis moeten hebben van 

CAM therapieën tijdens het geboorteproces (Skouteris et al, 2008). Er komt naar voren dat het 

gebruik van homeopathische middelen toeneemt naarmate de zwangerschap vordert (Bishop et 

al, 2011). De toepassing van homeopathie tijdens de geboorte gebeurt grotendeels op advies van 

de therapeut en door eerdere positieve ervaringen van de vrouw met homeopathie (Kalder et al, 

2010). Daarnaast komt naar voren dat er behoefte is aan voorlichting over geboorte gerelateerde 

homeopathische zelfzorgmiddelen (Carter en Aston, 2012). 
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3.3 Resultaten Enquête 

Om inzicht te krijgen of en hoe homeopathie ingezet wordt ter bevordering van de nageboorte 

en/of ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum is een enquête verstuurd. Op basis van 

de antwoorden uit de enquête wordt de steekproef beschreven en wordt een analyse gedaan aan 

de hand van deelvraag 3 en 4: 

Deelvraag 3: Wordt homeopathie reeds ingezet ter bevordering van de nageboorte en/of 

ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum? Zo ja, Zo ja, welke ervaringen zijn 

hiervan? 
Deelvraag 4: Wat zijn aandachtspunten bij het toepassen van homeopathie bij de nage-

boorte? 

Voor de enquête zijn de leden van de beroepsverenigingen AVIG, NVKH, NWP-homeopaten, NBvD 

en VV&H benaderd. Zij hebben respectievelijk 190, 600, 60, 68 en 20 leden. De doelgroep be-

staat daarmee uit 938 personen.  

Van de 122 ingevulde enquêtes waren er 35 niet volledig ingevuld, de meeste hiervan zijn vroeg-

tijdig afgebroken. Deze zijn niet meegenomen in dit onderzoek. De steekproef omvat daarmee 

87 respondenten. 

3.2.1 BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF  

In de enquête is een aantal kenmerken van de behandelaren en hun praktijk uitgevraagd. Aan de 

hand hiervan wordt de steekproef beschreven.

  

De enquête is grotendeels ingevuld door vrouwelijke behandelaren (91%).  Onder de responden-

ten is het overgrote deel vrouwelijk. De exacte verdeling tussen mannelijk en vrouwelijke be-

handelaren bij de aangeschreven beroepsverenigingen is onbekend. Van de respondenten waren 

er 5 jonger dan 26 jaar. 39 Respondenten zijn tussen de 26 en 50 jaar. 32 respondenten vallen 

tussen de 52 en de 60 jaar en 11 respondenten zijn 61 jaar en ouder (Grafiek 1. Leeftijdscatego-

rie). 
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Respondenten uit alle provincies hebben meegewerkt aan de enquête (grafiek 2). Er zijn bedui-

dend minder respondenten uit Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Utrecht en 

Zeeland. De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben daar-

entegen meer respondenten opgeleverd (Grafiek 2. Provincie). De reden hiervan is onbekend. De 

enquête is via beroepsverenigingen verspreid waardoor alle leden in Nederland benaderd zijn. 

   

Op de vraag welk beroep uitgeoefend wordt, hebben de 87 respondenten 102 antwoorden gege-

ven. De groep respondenten bestaat uit 52 klassiek homeopaten en 38 verloskundigen. De overi-

ge 11 respondenten vallen binnen de beroepsgroep doula, huisarts, homeopathisch arts en een 

respondent heeft aangegeven zorgbemiddelaar te zijn. Hiervan hebben zeven respondenten aan-

geven zowel klassiek homeopaat als verloskundige, twee respondenten zowel arts als klassiek 

homeopaat en één respondent zowel klassiek homeopaat als doula te zijn (Grafiek 4. 

Vakgebied).  

In totaal zijn er 91 beroepsverenigingen aangegeven door de 87 respondenten. 45 Respondenten 

zijn lid van de beroepsvereniging NVKH, 31 van de KNOV en 14 van overige beroepsverenigingen. 

Een respondent heeft aangegeven geen lid te zijn van een beroepsvereniging. Vijf respondenten 

hebben twee antwoorden gegeven. Drie respondenten hebben aangegeven lid te zijn van zowel 

de NVKH als de KNOV één respondent van zowel NVKH als VV&H en één respondent van zowel 

NVKH als SHH (Grafiek 5. Beroepsvereniging). Onder de respondenten zijn vier BIG-geregistreer-

de artsen (genoemde specialisaties: huisarts, homeopathisch arts en verloskunde), acht BIG-ge-

registreerde verpleegkundigen (genoemde specialisaties: kraam- en kinderverpleegkunde), 32 

BIG-geregistreerde verloskundigen waarvan vijf BIG-geregistreerde homeopathisch verloskundi-

gen (genoemde specialisaties: echoscopie, eerstelijnsverloskunde, aromazorg, homeopathie).  

De grootste groep van 18 respondenten heeft geantwoord tussen de 6 -10 jaar praktijk te voe-

ren, gevolgd door 17 respondenten welke langer dan 25 jaar praktijk voeren. Zes respondenten 

voeren 1-5 jaar praktijk, 15 respondenten voeren 16-20 jaar praktijk, 11 respondenten voeren 

korter dan één jaar praktijk, zeven respondenten voeren tussen de 11-15 jaar praktijk en 2 res-

pondenten hebben geantwoord tussen de 21-25 jaar praktijk te voeren (Grafiek 6. Jaren prak-

tijkvoering). 
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Op de vraag hoeveel consulten er gemiddeld per week worden gehouden, heeft ongeveer de 

helft van de respondenten nul tot tien consulten per week geantwoord. 25 Respondenten hebben 

nul tot vijf consulten en 19 respondenten zes tot tien consulten per week geantwoord. De overi-

ge respondenten hebben 11 of meer consulten per week geantwoord (Grafiek 7. Aantal consulten 

per week). De grootste groep van 57 respondenten (65%) behandelt 65% geen patiënten met uit-

blijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum met homeopathie, 25 respondenten 

(29%) behandelt 1 tot 5 patiënten per jaar, 4 respondenten (3,5%) behandelt 6 tot 10 patiënten 

per jaar, 2 respondenten (2,5%) behandelt 11 tot 25 patiënten per jaar en geen van de respon-

denten behandelt meer dan 25 patiënten per jaar met uitblijvende nageboorte en/of hevige 

bloedingen postpartum met homeopathie.  

Van de respondenten die hebben geantwoord patiënten met uitblijvende nageboorte en/of hevi-

ge bloedingen postpartum met homeopathie te behandelen, hebben vier respondenten geant-

woord patiënten binnen de hoog risicogroep behandeld te hebben, tien respondenten hebben 

geantwoord patiënten in de laag risicogroep behandeld te hebben, en 15 respondenten hebben 

geantwoord dat niet bekend was in welke risicogroep de patiënten op dat moment vielen. 

  

Op de vraag hoeveel de respondent met klinisch en klassieke homeopathisch behandeld, heeft 

24 van de respondenten aangeven 100% klassiek homeopathisch te behandelen. 33 Respondenten 

behandelen grotendeels klassiek en af en toe klinisch. Een respondent heeft aangegeven klinisch 

en klassiek in gelijke mate toe te passen. Drie respondenten hebben geantwoord 100% klinisch 

homeopathie toe te passen. 25 Respondenten hebben aangegeven zelf niet met homeopathie te 

behandelen. 

Grafiek 6 Jaren praktijkvoering
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Samenvattend 

De enquête is door 87 respondenten volledig ingevuld. Hiervan is 91% van het vrouwelijk ge-

slacht. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Het merendeel van de respondenten is tussen de 

52 en 60 jaar oud. Zij komen uit alle provincies in Nederland, de meeste uit Gelderland, Noord-

Brabant en Zuid-Holland. Meer dan de helft (52) van de respondenten is klassiek homeopaat, 38 

respondenten zijn verloskundigen en 11 respondenten beoefenen een ander vak. Hiervan zijn 

vier BIG-geregistreerde artsen, acht BIG-geregistreerde verpleegkundigen en 32 BIG-geregi-

streerd verloskundigen. De respondenten zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NVKH, 

KNOV, NBvD, AVIG, VNT, VV&H en 5 respondenten bij overige beroepsverenigingen. 

Jaren praktijkvoering is met een gemiddelde van 14 respondenten verdeeld tussen 1 tot 25 jaar 

en langer, met een uitzondering van twee respondenten die tussen 21-25 jaar hun praktijk voe-

ren. Gemiddeld hebben de respondenten 15 consulten per week. 65% Van de respondenten heeft 

vermeld geen patiënten tijdens de nageboorte te behandelen. De overige 35% behandelt tussen 

de 1 tot 25 patiënten per jaar met uitblijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum 

met homeopathie. 24 Respondenten hebben aangegeven 100% klassiek homeopathisch te behan-

delen, 33 respondenten grotendeels klassiek en drie respondenten behandelen 100% met klini-

sche homeopathie. De overige respondenten zitten hier tussenin. 

Slechts 30 van de 87 respondenten  hebben homeopathie toegepast. Hiervan zijn tussen de 1 en 20

25 van de gemiddeld 780 patiënten  per jaar behandeld tijdens de desbetreffende postpartum 21

problematiek.  

 87 respondenten / 35% = 30 respondenten welke postpartum met homeopathie behandeld.20

 Gemiddeld 15 consulten per week x 52 weken per jaar= gemiddeld 780 consulten per jaar 21
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3.2.2 ANALYSES OP BASIS VAN DE ANTWOORDEN UIT DE ENQUÊTE. 
 

Aan de hand van de antwoorden uit de enquête zijn analyses gedaan waarmee deelvraag 4 be-

antwoord wordt: 

 
Deelvraag 4: Wat zijn aandachtspunten bij het toepassen van homeopathie bij de nage-

boorte? 

A. Wordt homeopathie ingezet als effectieve therapie ter bevordering van de nageboorte 

en/of hevige bloedingen postpartum? 

B. Hoe groot is de toepasbaarheid en bijdrage van homeopathie tijdens postpartum? 

C. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van homeopathie ter bevordering van de nageboorte 

en/of hevige bloedingen postpartum? 

D. Welke aanvullende behandelingen worden ingezet naast de homeopathische behandeling? 

E. Aan welke middelen denken homeopaten bij uitblijvende nageboorte en overmatig 

bloedverlies? 

A. Wordt homeopathie ingezet als een effectieve therapie, ter bevordering van de nage-
boorte en/of hevige bloedingen postpartum? 

Voor de eerste deelvraag, worden de antwoorden 

op vraag 3, 4, 6 en 7 uit de enquête gebruikt. 

Vraag 3 gaat over hoeveel patiënten per jaar door 

de behandelaar worden ondersteund met homeo-

pathie tijdens de bevalling (Grafiek 8. Homeopa-

thisch behandelde patiënten tijdens de bevalling). 

Hieruit blijkt dat 43 respondenten geen ervaring 

met homeopathie tijdens de bevalling hebben. 44 

Respondenten hebben eerder homeopathie ingezet 

tijdens de zwangerschap. Vraag 4 gaat na of de behandelaar een persoon die zich meldt met de 

vraag tot homeopathische ondersteuning van de geboorte met uitblijvende nageboorte en/of 

hevige bloedingen postpartum in behandeling neemt. 13 Respondenten (15%) nemen deze per-

soon niet in behandeling. 85% Van de respondenten behandelt deze persoon wel. Van deze 85% 

hebben 33 respondenten aangegeven de cliënt in behandeling te nemen onder toeziend oog van 

verloskundige of gynaecoloog, 13 Respondenten vermeldden zelf verloskundige of gynaecoloog te 

zijn en homeopathie inzetten waar mogelijk. Zeven respondenten gaven aan homeopathie in te 

zetten ongeacht de bevalsituatie met of zonder toezicht van verloskundige of gynaecoloog. Van 

de 21 respondenten die een ander antwoord hebben gegeven, hebben zes respondenten vermeld 

te behandelen in goed overleg met verloskundige. Een respondent behandelt alleen als er in een 

eerder stadium van de zwangerschap contact geweest is. 14 Respondenten geven aan verloskun-

dige te zijn zonder ervaring te hebben met homeopathie waarvan de helft aangaf hier meer van 

te willen weten. 
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Vraag 6 en 7 van de enquête zijn gericht aan de 13 respondenten (15%) die hebben aangegeven 

de patiënt niet te begeleiden ter ondersteuning van de geboorte. Bij vraag 6 wordt gevraagd wat 

de reden van doorverwijzen is zonder haar zelf te behandelen. 8% Van de respondenten heeft 

aangegeven homeopathie geen passende behandeling te vinden ter ondersteuning van geboorte, 

5% zegt onvoldoende medische kennis rondom geboorte te hebben. 38% Van de respondenten 

antwoordde te onervaren te zijn als homeopaat om zo’n patiënt te behandelen. Bijna de helft 

van de respondenten heeft aangegeven hier een andere reden voor te hebben. Hieronder vallen 

voornamelijk verloskundigen die antwoorden geen of te weinig ervaring met homeopathie te 

hebben. Een respondent geeft aan in België werkzaam te zijn waar het inzetten van homeopa-

thie door therapeuten (niet-artsen) wettelijk verboden is. Twee klassiek homeopaten geven aan 

nooit benaderd te zijn of te weinig ervaring op dit vlak te hebben. Een respondent geeft aan al-

tijd in samenspraak met verloskundige of arts te willen behandelen en een respondent ant-

woordt als verloskundige met klinische homeopathie te behandelen en bij complexe situaties 

een klassiek homeopaat in te schakelen. Bij vraag 7 wordt gevraagd naar welke zorgverlener(s) 

doorverwezen wordt ter ondersteuning van het nageboorteproces (Grafiek 10. 

Doorverwijzingen). Elf respondenten hebben aangegeven niet door te verwijzen. 12 Responden-

ten verwijzen door naar een meer ervaren collega home-

opaat. Negen respondenten verwijzen door naar een 

verloskundige of gynaecoloog zonder zelf te behande-

len. Een respondent verwijst door naar een doula en 

negen respondenten geven een andere optie aan: ho-

meopaat gespecialiseerd in bevallen en baren (vier keer 

genoemd), geen tijd voor doorverwijzen (drie keer ge-

noemd), geen vraag naar homeopaat (2 keer genoemd), 

enkel constitutioneel te willen behandelen om herhaling 

te voorkomen (1 keer genoemd).  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Samenvattend  

Van de 87 respondenten zijn er 52 werkzaam als klassiek homeopaat. Onder de klassiek  homeo-

paten hebben 44 homeopaten eerder homeopathie ingezet tijdens zwangerschap en geboorte. 

Hoewel niet alle respondenten ervaring hebben met homeopathie, geeft 85% van de responden-

ten aan de cliënt te ondersteunen met homeopathie of door te verwijzen naar een homeopaat 

bij een uitblijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum. De 15% die aangegeven 

heeft patiënten niet te ondersteunen in dit stadium gaven als redenen; “homeopathie geen pas-

sende behandeling te vinden ter ondersteuning”, “onvoldoende medische kennis te hebben 

rondom het geboorteproces” of “te onervaren te zijn als homeopaat waar het gaat om het ge-

boorteproces”. De respondenten die doorverwijzen, verwijzen voornamelijk door naar collega-

homeopaten met meer ervaring rondom geboorte.  

B. Hoe groot is de toepasbaarheid en bijdrage van homeopathie, tijdens de postpartum? 

  

Voor de analyse van deelvraag B worden de antwoorden op vraag 8, 11, 16 en 17 uit de enquête 

gebruikt. Bij vraag 8 wordt de respondent gevraagd op welk moment de patiënt hulp ingeroepen 

heeft om homeopathie in te zetten ter bevordering van de nageboorte en/of beperken van hevi-

ge bloedingen postpartum (Grafiek 12. Contact moment). 

43 Respondenten antwoordden niet eerder benaderd te zijn met deze hulpvraag. 16 Responden-

ten waren aanwezig tijdens de bevalling. 36 Respondenten hebben tijdens de zwangerschap con-

tact gehad. 17 Respondenten zijn benaderd tijdens de bevalling, waarvan er 12 tijdens de beval-

ling of nageboorte door de zwangere, haar partner of andere naasten ingeschakeld zijn en 5 res-

pondenten door de aanwezige verloskundige of doula. 

Bij vraag 11 van de enquête wordt nagegaan hoe groot de respondenten de bijdrage van homeo-

pathie ter ondersteuning van de uitblijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum 

inschatten (grafiek 12). Het antwoord op de vraag kon geduid worden in cijfers van 1 (kleine bij-

drage) tot 10 (grote bijdrage). Deze vraag is door 75 respondenten beantwoord. Hiervan hebben 

63 respondenten tussen de 5 (matig) tot 10 (goede) verwachting te hebben van homeopathie ter 

bevordering van de nageboorte en of hevige bloedingen postpartum, hierbinnen vielen uitschie-

ters van 13 respondenten welke 7 geantwoord hebben, 19 respondenten welke 8 geantwoord 

Grafiek 12 Contact moment
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hebben en 16 respondenten welke 9 als antwoord hebben gegeven. Twee respondenten antwoor-

den 5 (matig) en 10 respondenten hebben aangegeven tussen de 1 (klein) tot 4 (matige) ver-

wachting van homeopathie ter bevordering van de nageboorte en of hevige bloedingen postpar-

tum te hebben (Grafiek 11. Geschatte bijdrage homeopathie).  

Vraag 16 en 17 van de enquête gaan in op de vraag of homeopathie aangeraden zou worden ter 

bevordering van de nageboorte en/of beperken van hevige bloedingen postpartum.  

Van de 87 respondenten geven er 63 aan homeopathie aan te raden bij uitblijvende nageboorte 

en hevige bloeding postpartum. De respondenten hebben dit met verschillende antwoorden on-

derbouwd. Zie tabel VII.  

Tabel VII. Antwoorden van respondenten welke homeopathie aanraden tijdens de nageboorte 

Van de 87 respondenten geven 24 aan homeopathie niet aan te raden in deze situatie. Het gros 

van de respondenten geeft aan homeopathie niet aan te kunnen raden door “gebrek aan erva-

ring”. Wel geven de respondenten aan “open te staan voor ervaringsverhalen of wetenschappe-

lijk onderzoek over de inzet van homeopathie bij bevallingen”. Ook werd als reden genoemd dat 

“homeopathie naast het reguliere traject lastig verloopt”. 

Samenvattend 

 

Van de 87 respondenten zijn er 43 niet eerder benaderd met de vraag om te ondersteunen bij de 

nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum. Van de 44 respondenten die in deze situatie 

homeopathie toegepast hebben, antwoordden 16 respondenten aanwezig te zijn tijdens de be-

valling, 16 Respondenten hebben op voorhand contact gehad en 17 respondenten zijn tijdens de 

bevalling benaderd. 

Van de respondenten beschouwt 84% de bijdrage van homeopathie als matig tot goed, 2,5% be-

schouwt de bijdrage van homeopathie als matig en 13,5% als klein tot matig. Van de 87 respon-

denten geven 63 aan homeopathie aan te raden, grotendeels vanwege goede ervaring met ho-

meopathie. Van de 87 respondenten geven 24 aan homeopathie niet aan te raden ter bevorde-

ring van de nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum, grotendeels uit gebrek aan kennis 

• Antwoorden van 63 respondenten welke homeopathie aanraden 

“Goede praktijkervaring”. “Zachte en natuurlijke lichaamsherstellende oplossing”. “Zonder bijwerkingen”. 

“Homeopathie sluit aan bij de manier van begeleiden”. “Homeopathie prikkelt de kracht van de vrouw zonder 

functies weg te nemen”. Zinvol gebleken bij beperken hemorragie”. “Zinvol als complicaties voorkomen kunnen 

worden”. “Wanneer homeopathie enkel rust en ontspanning biedt, is dit positief.” 

Een aantal respondenten raadt homeopathie aan met een kanttekening:  

“Voldoende kennis van zowel klassieke homeopathie als geboorte is een pre, onvoldoende kennis brengt risico’s 

met zich mee”. “Homeopathie zou idealiter op voorhand in de zwangerschap ingezet kunnen worden om eventuele 

aanleg tot pathologie weg te nemen’.

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                            60



en ervaring en omdat zij van mening zijn dat homeopathie moeilijks samengaat met de reguliere 

behandeling.  

C. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van homeopathie ter bevordering van de nageboor-

te en/of hevige bloedingen postpartum? 

Voor het beantwoorden van deelvraag C worden de antwoorden op vraag 9 tot en met 14 uit de 

enquête gebruikt. In de vragen 9 en 10 van de enquête worden 

de respondenten gevraagd wat de ervaringen zijn met homeopa-

thie ter bevordering van de nageboorte en/of hevige bloedingen 

postpartum (Grafiek 13. Ervaring). Iets meer dan de helft (54%) 

van de respondenten heeft aangegeven hier geen ervaring mee 

te hebben.  27 Respondenten hebben vermeld goede ervaringen 

te hebben, zeven respondenten matige ervaringen en geen enke-

le respondent had teleurstellende resultaten met homeopathie 

binnen dit kader. Zes respondenten hebben een ander antwoord 

gegeven die hieronder aan bod komen. De respondenten hebben 

de vraag naar de ervaring met homeopathie ter bevordering van 

de nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum, toe kunnen 

lichten. De antwoorden zijn terug te vinden in onderstaande ta-

bel VIII. 

Tabel VIII. Antwoorden van respondenten betreft ervaring in de toepassing van homeopathie bij de nageboorte 

• Antwoorden van 47 respondenten zonder ervaring

• “Niet eerder benaderd om homeopathie postpartum toe te passen”. “Geen vertrouwen in 

homeopathie” “Niet op de hoogte te zijn van dubbelblind trail onderzoek van homeopathie 

postpartum”. “Geen opleiding en niet voldoende kennis van homeopathie”. “Patiënt heeft zichzelf 

behandeld”. “Pas geen homeopathie toe”. “Enkel ervaring met op voorhand constitutioneel 

behandelen bij een eerdere complicaties”. “Sta open voor onderbouwde informatie naar de 

werkingen homeopathie”.

• Antwoorden van 27 respondenten met goede ervaringen:
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“Algemene positieve ervaringen met homeopathie”. “In acute situaties, mits goed gekozen middel 

werkt homeopathie direct, snel en genezend”. “Goede ervaringen met positieve uitkomst”.  

• Genoemde ervaringen uitblijvende nageboorte:  

“Een cliënt met fluxus postpartum en placentarest gaf goed resultaat na contact met homeopaat”. 

“Bevalling ingeleid met homeopathisch middel waarna mevrouw placenta in zich los voelde komen”. 

“Een operatieve manuele extractie van de placenta kunnen voorkomen met homeopathisch middel”. 

“Subinvolutie van de baarmoeder met succes met homeopathie behandeld”. “Goede ervaring en 

resultaat met verschillende middelen om placenta geboren te laten worden”. “Goede ervaring met 

preventief Arnica tijdens partus en bloedingen te stoppen”. “Tot nu toe kwam placenta na inzetten 

passend homeopathisch middel”. “Met name goed resultaat met uitblijvende nageboorte, de 

combinatie met hevige bloedingen geeft een troebel beeld”.  

• Genoemde goede ervaringen met overmatig bloedverlies:  

“Na inname van twee middelen bloedverlies direct gestopt, sindsdien toegepast met goede 

ervaringen”. “Als homeopaat kom ik in acute situaties niet door de protocollen heen, wel goede 

ervaringen met langdurig vloeien”. “Vrouwen die eerder zonder homeopathische ondersteuning zijn 

bevallen, merkten significant verschil: sneller herstel, geen nabloedingen, vlotte nageboorte”. 

“Positieve ervaringen met preventief behandelen van overmatig bloedverlies/fluxus". 

• Antwoorden van zeven respondenten met matige ervaring:

• “Wisselende ervaring”. “Barende vrouw nam zelf een middel, uiteindelijk naar het ziekenhuis met 

veel bloedverlies”. “Elke situatie is anders en er is weinig tijd, kostbare tijd kan verloren gaan”. 

“Goede ervaringen bij een goed gekozen middel algemeen beter hersteld dan na reguliere 

medicatie”. “Niet altijd juiste middel op locatie”. “Afhankelijk van de achterliggende oorzaak gaven 

behandelingen volgens de ziekte-classificatie minder complicaties”. “Wanneer het middel op het 

laatste moment toegediend wordt, is de werking op de tendensen die aan de complicaties ten 

grondslag liggen te kort om complicatie te voorkomen”.

• Er zijn geen respondenten met teleurstellende ervaringen.

-

• Zeven respondenten hebben een ander antwoord gegeven.

• “Er is op voorhand contact geweest om de mogelijkheid tot inzetten homeopathie mogelijk te maken, op 

moment zelf niet nodig geweest”. “Niet mogelijk een goede uitspraak te doen, patiënt heeft zelf 

homeopathie ingezet”. “Niet mogelijk een uitspraak te doen, naast homeopathie zijn andere stimuli 

toegediend”. “Niet voldoende behandelingen gedaan om een conclusie te kunnen trekken”. “Heb 

homeopathie niet toe kunnen passen”. “Zonder aantoonbaar werkzame stof is homeopathie 

voornamelijk een kwestie van erin geloven”. “Als verantwoordelijke wacht ik niet af tot een middel werkt 

en dien aantoonbaar werkzame middelen toe of verwijs door naar gynaecoloog wanneer nodig”. “Nooit 

gehoord van homeopathie tijdens het nageboorte tijdperk”.
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Bij vraag 12 en 13 van de enquête wordt aan de respondenten gevraagd of zij voordelen zien van 

homeopathie ter bevordering van de nageboorte en/of beperken van hevige bloedingen postpar-

tum. Van de respondenten heeft 15% aangegeven geen voordelen te zien, 85% ziet wel voordelen 

van homeopathie in deze situatie. De respondenten hebben de antwoorden toegelicht. Zie tabel 

IX. 

Tabel IX. Antwoorden van respondenten die voordelen en geen voordelen zien in de toepassing van homeopathie 

bij de nageboorte 

• Antwoord van 74 respondenten die voordelen zien:

• Respondenten gaven aan goede ervaring te hebben met homeopathie op andere vlakken, waardoor 

zij ook ter ondersteuning van de nageboorte goede resultaten verwachten. Zij hebben ervaren dat 

homeopathie bijdraagt aan de rust van de barende vrouw wat het geboorteproces positief versterkt.  

Meerdere respondenten geven aan uit ervaring te spreken:  

“Door homeopathie kleine wonderen meegemaakt”. “Veel leed kunnen voorkomen met snel minder 

worden van de bloeding en herstel na inname”. “Effectief gebleken”. “Een aanzienlijk sneller herstel 

na een bevalling met homeopathie”.  

Verder wordt genoemd:  

“Constitutioneel behandelen kan complicaties voorkomen, daarnaast geeft dit handvaten bij een 

middelkeuze in geval acute problematiek”. “Homeopathie is menselijke aandacht”. “Het idee 

begeleid te kunnen worden werkt geruststellend”. “Makkelijk toe te dienen”. “Heeft een diepe 

werking en geen bijwerkingen en geen/weinig inbreuk en op het geboorteproces”. “Baat het niet, 

dan schaadt het niet”. “Homeopathie is zonder nadelen voor het kind en kan trauma bij de moeder 

weghalen”. “Goed alternatief voor reguliere medicamenten die een grote rol spelen in het 

voorkomen van medisch noodzakelijke ingrepen rond om de geboorte, dit verdient de voorkeur”. 

“Men heeft geen idee wat het vanzelfsprekend toegediende oxytocine doet zowel bij moeder als 

kind”. “Homeopathie is een extra tool bij een goede samenwerking tussen homeopaat en 

verloskundige / gynaecoloog”. “Als verloskundigen wordt je geacht je aan regionale protocollen en 

actief leiden te houden, dit gaat soms tegen de wil van de zwangere in. Homeopathie zou hier 

mogelijkheden kunnen bieden”. “Homeopathie is een zachte natuurlijke manier in tegenstelling tot 

Syntocinon”. “Homeopathie is een aanpak die volledige ondersteuning biedt, echter er moet direct 

een juist middel aanwezig zijn”. “Homeopathische middelen hebben alle mogelijkheden in zich om in 

dit geval nageboorte geboren te laten worden of bloedingen te laten stoppen”. “Bij uitstek kan er 

met homeopathie effectieve, snelle hulp en genezing worden geboden”. “Een homeopaat bij de 

bevalling hebben is lastig te garanderen i.v.m. zelfstandig werkenden”. “Ondanks [het feit dat] elke 

patiënt uniek is, zijn er een aantal specifieke homeopathische middelen die bij deze problematiek 

een specifieke werking hebben”.

• Antwoorden van 13 respondenten die geen voorleden zien:
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Bij vraag 14 en 15 van de enquête wordt gevraagd of de behandelaars nadelen zien van homeo-

pathie ter bevordering van de nageboorte en/of beperken van hevige bloedingen postpartum. 

Van de respondenten geeft 68% aan geen nadelen te zien tegenover 32% die wel nadelen ziet. 

Zie tabel X. 

Tabel X. Antwoorden van respondenten die nadelen en geen nadelen zien in de toepassing van homeopathie bij 

de nageboorte 

• “Niet mogelijk een mening te vormen door te weinig kennis van homeopathie”. “Niet bekend met 

behandeling van HPP met homeopathie”. “Als de placenta komt met homeopathie was deze ook uit 

zichzelf gekomen”. “Niet bekend met dubbelblind medisch onderzoek dat aantoont dat homeopathie 

in nageboorte tijdperk zinvol is, omwille hiervan geen vertrouwen in de werking”. “Inzetten van 

homeopathie zou in goed overleg met de verloskundige moeten gebeuren om te zien of zij dit 

verantwoord vindt”. “Met de mogelijkheid tot overgaan op actief leiden met Syntocinon”. Omdat 

homeopathie gericht is op verdunning van het medicijn verwacht ik geen snelle reactie wat een 

vereiste is in deze situatie”.   

Drie respondenten geven aan kritisch te zijn tegenover homeopathie, maar open te staan voor 

wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dit er is, zouden zij hier meer van willen weten en/of ernaar 

willen handelen naast de eigen medische kennis als verloskundige.

• Antwoorden van de groep respondenten die wel nadelen zien:

• De meeste respondenten geven aan dat “het grote nadeel van de behandeling van dreigend 

overmatig bloedverlies en uitblijvende nageboorte met homeopathie ‘tijd’ is”. Als uitleg wordt 

gegeven dat “homeopaten vaak niet aanwezig zijn tijdens de bevalling of het middel dat toegediend 

dient te worden niet aanwezig is”. “Overmatig bloedverlies ontstaat in zeer geringe tijd met 

nadelige gevolgen bij te lang afwachten”. Daarnaast wordt “de tijdsdruk van protocollen” genoemd 

door verloskundigen.  

Ook werd vermeld dat: 

“Op voorhand een homeopathisch ‘zwangerschapspakketje’ in huis hebben, nadelig kan zijn, omdat 

hierdoor de kans bestaat dat mensen zelf gaan dokteren”. “Er zou een betere samenwerking en 

mogelijkheid tot overleg moeten zijn tussen verloskundigen en homeopaat, die oordeelkundig 

behoren te handelen en oordelen over haar eigen vakgebied”. “Te weinig medisch toezicht kan 

leiden tot gevaarlijke situaties”. “(Voor)Oordelen van regulieren zorgverleners over homeopathie” 

worden als een nadeel gezien. Twee respondenten geven aan dat “wanneer homeopathie 

onvoldoende mocht werken, er negatieve kritiek kan komen van andere zorgverleners in de 

ketenzorg. Wanneer bij overdracht aan gynaecoloog geen oxytocinetoediening heeft plaatsgevonden, 

dit door de gynaecoloog in de tweedelijnszorgprofessionals niet wordt geaccepteerd”. Een 

respondent ervaart “het gebrek aan medisch onderzoek (dubbelblinde trial) naar homeopathie in het 

nageboortetijdperk als een nadeel”. “Zolang dit er niet is, zal zij hier niet naar handelen”.

• Antwoorden van de groep respondenten die geen nadelen zien
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Samenvattend  

 

Iets meer dan de helft van de respondenten heeft geen ervaring met homeopathie ter bevorde-

ring van de nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum. 27 Respondenten hebben aangege-

ven goede ervaringen te hebben, zeven respondenten matige ervaringen en niemand van de res-

pondenten heeft teleurstellende ervaringen gehad met homeopathie. Zes respondenten hebben 

anders geantwoord. Van de respondenten ziet 15% geen voordelen van toepassing van homeopa-

thie tijdens de nageboorte. Als redenen hiervoor worden genoemd: “voornamelijk te weinig 

kennis van de homeopathie bij de behandelaar”, “gebrek aan onderzoek naar toepassing van 

homeopathie bij de nageboorte” en “moeilijke toepasbaarheid van homeopathie in het huidige 

regulier-medische zorgsysteem”. Van de respondenten ziet 85% voordelen van homeopathie ter 

bevordering van de nageboorte en voorkomen van postpartum bloedingen. Als redenen hiervoor 

worden genoemd: “complicaties voorkomen door preventief behandelen”, “voorkomen van me-

dische interventies en de daarbij behorende bijwerkingen” en “beperken van overmatig bloed-

verlies”. Van de respondenten heeft 68% aangegeven geen nadelen te zien mits homeopathie 

wordt toegepast door een professionele homeopaat, in overleg met specialistische zorgverle-

ners. Van de respondenten ziet 32% nadelen van homeopathie in deze situatie. Voornamelijk 

wordt ‘tijd’ als groot nadeel gezien bij behandeling van de nageboorte. “Overmatig bloedverlies 

ontstaat in zeer korte tijd. “Er dreigt daardoor gevaar als gevolg van tijdsverlies als homeopa-

thie niet werkt of niet op tijd ter plaatse is”. Dit aspect wordt het vaakst als nadeel genoemd. 

D. Welke aanvullende behandelingen worden ingezet naast homeopathie. 

Voor het beantwoorden van deelvraag 4 worden de antwoorden op vraag 2, 5, 24 en 25 uit de 

enquête gebruikt. Vraag 2 in de enquête gaat over de algemene behandeling van het geboorte-

proces. Hierbij wordt gevraagd of er in de praktijk uitsluitend met homeopathische middelen of 

ook met andere behandelwijzen gewerkt wordt. 45 Respondenten hebben aangegeven uitslui-

tend met homeopathische middelen te werken, 15 respondenten behandelen zowel met homeo-

pathische middelen als met andere behandelmethoden, waaronder regulier/synthetische oxyto-

• Respondenten hebben veelvuldig aangegeven dat “mits de behandeling plaatsvindt onder medische 

begeleiding en men binnen de grenzen van de eigen deskundigheid blijft, er geen nadelen zijn”.  

Ook werd vermeld dat: 

“Er geen nadelen zijn bij preventief behandelen met homeopathie”. “Homeopathie veilig en 

makkelijk toe te dienen is, met snel en doeltreffende reacties”. “Homeopthie de toename van de 

mortaliteit en morbiditeit versterkt”. “Homeopathie het leiden voor de barende vrouw verminderd 

en het herstel versneld”. Een enkele respondent heeft aangegeven dat “wanneer het niet bewezen 

effectief is, noch bewezen schadelijk, het placebo-effect ook een mogelijk voordeel kan zijn”. “Zelfs 

als homeopathie niets doet er geen nadelen gezien worden”. Ook heeft een respondent aangegeven 

“zelf onbekend te zijn met homeopathie, hierdoor geen nadeel te kunnen zien”.
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cine (zie paragraaf 1.3.3), voetreflexologie,thetahealing, spinningbaby, orthomoleculair, fyto-

therapie, acupunctuur en bioresonantie . 27 Respondenten hebben aangegeven zelf geen home22 -

opathie in te zetten. Vraag 5 van de enquête is specifiek gericht op behandeling van de uitblij-

vende nageboorte en/ of hevige bloedingen postpartum. Aan de 64 respondenten (85%) die aan-

gegeven hebben de cliënt in behandeling te nemen, is gevraagd welke methoden zij inzetten. 

Van de respondenten heeft 60% geantwoord uitsluitend met homeopathie te behandelen, 40% 

geeft aan naast homeopathie ook andere behandelmethoden in te zetten (waaronder syntheti-

sche oxytocine, baby aanleggen, controlled cord traction en uterus massage). Acht respondenten 

hebben andere methoden ingezet (genoemd is; voetreflexologie, orthomoleculair, fytotherapie, 

acupunctuur, acupressuur, massage, houdingsverandering en het versterken van vertrouwen in 

het lichaam). Vraag 25 in de enquête is gesteld aan 31 respondenten die hebben aangegeven pa-

tiënten ter bevordering van de nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum te hebben be-

handeld met homeopathie in het afgelopen jaar. Hierbij is gevraagd of zij andere niet-homeopa-

thische middelen en/of handelingen hebben verricht. Van deze 31 hebben 12 respondenten naast 

homeopathische middelen andere handelingen verricht, 17 van hen hebben alleen homeopathi-

sche middelen toegepast en twee respondenten hebben geen antwoord gegeven. Bij vraag 24 is 

gevraagd welke middelen en/of handelingen zijn toege-

past naast het homeopathische middel (zie Grafiek 14. 

Andere methoden). De respondenten konden mee dan een 

antwoord gegeven op deze vraag, in totaal hebben 12 res-

pondenten 66 reacties gegeven op deze vraag. Huid-op-

huid contact direct na de geboorte is 18 keer genoemd, 

tepelstimulatie of aanleggen van de baby is 15 keer ge-

noemd, fundusdruk 10 keer, toediening Syntocinon 12 

keer, verticale houding 3 keer en een andere behandeling 

is 8 keer ingevuld, te weten: uterus massage, voetzoolre-

flexologie, manuele placenta verwijdering, opspuiten na-

velstreng om hematoom retroplacentair veroorzaken. 

Eveneens is vermeld dat er onbekende handelingen zijn 

verricht door de aanwezige verloskundige. 

 Voetreflexologie: geneeswijze die ervan uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaat22 -
sen op de voet (civas.nl). Thetahealing: aan de hand van celgeheugen, verbeterprocessen in gang zetten op lichame-
lijk, emotioneel en spiritueel vlak (http://thetahealing-ijsselstein.nl). Spinningbaby: verlichting van de geboorte op 
basis van d liggin gvan de baby (http://spinningbabies.com). Orthomoleculair: behandelwijze met voedingsstoffen in 
doseringen die vaak ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) uitkomen (http://www.mbog.nl) . Fyto-
therapie: Geneesmiddelen met als actieve ingrediënten uitsluitend planten (http://archief.fyto.nl). Acupunctuur: 
Traditionele Chinese geneeskunde welke als doel heeft het lichaam weer in balans te brengen (www.ensie.nl). Biore-
sonantie: geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft 
(http://bioresonantienederland.nl).
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Samenvattend 

Van de in totaal 87 respondenten die hebben meegewerkt aan de enquête, hebben er 27 geant-

woord niet met homeopathie te behandelen rondom bevallen en geboorte in het algemeen. 45 

Respondenten behandelen uitsluitend met homeopathie en 15 respondenten zowel met homeo-

pathische middelen als met andere behandelmethoden. 64 Respondenten hebben vermeld speci-

fiek bij uitblijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum te behandelen met homeo-

pathie. Van deze 64 respondenten die specifiek bij uitblijvende nageboorte en/of hevige bloe-

dingen postpartum behandelen, behandelt 60% uitsluitend met homeopathie, 40% van de res-

pondenten behandelt naast homeopathie ook met andere behandelmethoden. De meest ge-

noemde toepassingen naast homeopathie zijn huid-op-huid-contact, tepelstimulatie/borstvoe-

den, toediening synthetische oxytocine en fundusdruk.

E. Aan welke middelen denken homeopaten bij uitblijvende nageboorte en overmatig 

bloedverlies? 

Om antwoord te geven op deelvraag E zijn de antwoorden op vraag 18, 21 en 22 uit de enquête 

gebruikt.  

Vraag 18, 21 en 23 uit de enquête gaan na of er bepaalde homeopathische middelen of middel-

groepen zijn waar de respondent aan denkt of die hij of zij heeft ingezet bij uitblijvende nage-

boorte en/of hevige bloedingen postpartum. En zo ja, in welke omstandigheden deze zijn ge-

bruikt. 23 van de 87 respondenten noemen middelen of middelengroepen (rijken, families, sta-

dia, series) waar zij aan denken bij uitblijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpar-

tum. Zeven respondenten noemen weliswaar een aantal middelen, maar benadrukken dat de 

individuele benadering van belang is. Negen respondenten noemen geen middelen omdat ze ge-

ïndividualiseerd werken. Vijf van de respondenten geven aan te moeten repertoriseren (zie pa-

ragraaf 2.3). Drie respondenten geven een ander antwoord. Een respondent beantwoordt de 

vraag met ‘ja’, maar noemt geen middelen en 20 respondenten antwoorden met nee of geen 

idee. In totaal benadrukten 16 van de 87 respondenten het geïndividualiseerd werken binnen de 

klassieke homeopathie.  

In totaal zijn 39 middelen genoemd die in onderstaande tabel (XI) zijn opgenomen. Daarnaast 

zijn vier middelgroepen zijn genoemd (Tabel XII) en bij 25 van de 39 middelen hebben de res-

pondenten specifieke thema’s genoemd (tabel XIII). 
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Tabel XI. Genoemde middelen in de toepassing van homeopathie bij de nageboorte 

 

Tabel XII. Genoemde middelgroepen in de toepassing van homeopathie bij de nageboorte 

Genoemde middelen 

• Arnica montana • Crotalus horridus • Natrium-muriaticum

• Aconitum acidum • Erigeron acres • Nux vomica

• Belladonna • Ferrum Phosphoricum • Phosphorus

• Bellis perennis • Gelsemium sempervirens • Platinum-metallicum

• Bryonia critic • Gossypium herbaceum • Pulsatilla vulgaris

• Cantharis vesicatoria • Hamamelis virginiana • Sabina 

• Carbo vegetabilis • Ignatia amara • Secale cereale

• Caulophyllum thalictroides • Ipecacuanha • Secale cornutum

• Chamomilla • Kalium bichromicum • Sepia officinalis

• China officinalis • Kalium-carbonicum • Staphysagria 

• Cinnamonum ceylanicum • Kreosotum • Tabacum

• Cimicifuga racemosa • Lachesis mutsus • Trilium pendulum

• Crocus sativus • Millefollium • Ustilago maydis

Genoemde middelgroepen

• Nosoden bij erfelijke tendens uit de 

familiegeschiedenis te behandelen.

• Plantenremedies

• Minerale middelen. Constitutioneel. • Dierlijke middelen in de acute situatie
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Tabel XIII. Genoemde thema’s in de toepassing van homeopathie bij de nageboorte 

 

Bij vraag 22 uit de enquête wordt nagegaan op welk moment de homeopathische middelen ter 

bevordering van de nageboorte of vermindering van het bloedverlies zijn toegediend (Grafiek 15. 

Tijdstip inzetten middel). Van de in totaal 87 respondenten hebben er 60 op deze vraag gerea-

geerd. 14 respondenten hebben geantwoord het gekozen middel direct na de geboorte van het 

kind te hebben ingezet, 13 respondenten 15 tot 30 minuten na de geboorte, tien respondenten 1 

uur na de geboorte, negen respondenten na dreigend overmatig bloedverlies, vijf respondenten 

na overmatig bloedverlies van meer dan 1000cc, drie respondenten op advies van verloskunde of 

Genoemde thema's

• Arnica: preventief voor nabloedingen, 

(algemene) postpartum bloedingen, 

bevorderend op de uitdrijving en het 

samentrekken van de uterus.

• Erigeron: beperken van bloedingen. 

• Aconitum: hevige bloedingen, uitblijven 

nageboorte in combinatie met extreme 

angsten.

• Fecale: uitblijvende nageboorte opgang 

brengen.

• Bellis perennis: bloedingen, uitblijvende 

nageboorte.

• Gossypium: uitblijvende nageboorte.

• Belladonna:bij fluxus/hevige bloedingen, 

vastzittende placenta.

• Sabina: vastzittende placenta, hevige 

bloedingen/fluxus.

• Bryonia: hevige bloedingen • Secale: bloedingen.

• Carbo vegetsbillis: vastzittende placenta 

met koud lichaam, bloedingen.

• Secale cornatum: vastzittende nageboorte, 

ruim bloedverlies door agonie.

• Cantharis: vastzittende placenta en 

brandende pijnen. 

• Sepia: uitblijvende nageboorte

• Caulophyllum: preventief om crises en 

nabloedingen te voorkomen, uitblijvende 

nageboorte, 

• Ipecacuana: bij fluxus, bloedingen met 

misselijkheid.

• China: preventief ter voorbereiding om 

crises en nabloedingen te voorkomen

• Kalium carbonicum: bloedingen.

• Cimicifuga: uitblijvende nageboorte. • Millefolium: hevige bloedingen.

• Cinnamonum: bloedingen. • Phosphorus: hevige bloedingen.

• Hamamelis: hevige bloedingen. • Pulsatilla: uitblijvende nageboorte, te veel 

bloedverlies.

• Ustilago: bloedingen
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gynaecoloog en zes respondenten hebben aangegeven op een 

ander moment een homeopathisch middel ingezet te hebben. 

In deze laatste categorie vallen enkele dagen na de bevalling 

(2 respondenten), preventief vanaf start van de bevalling (3 

respondenten), preventief en constitutioneel tijdens zwan-

gerschap (2 respondenten). Een respondent gaf aan dat dit 

afhankelijk is van de symptomen. 

Bij vraag 23 uit de enquête is gevraagd of de homeopathische 

middelen ter bevordering van de nageboorte en/ of vermin-

dering van het bloedverlies zijn ingezet tijdens actief of ex-

pectatief leiden. Deze vraag is door 29 respondenten beant-

woord. Drie respondenten hebben aangegeven homeopathie 

ingezet te hebben tijden actief leiden, acht respondenten na 

expectatief beleid en 18 respondenten hebben geantwoord 

homeopathie in beide gevallen ingezet te hebben. 

 
Samenvattend 

Van de 87 respondenten hebben 23 respondenten middelen of middelgroepen benoemd waaraan 

zij denken bij uitblijvende nageboorte en/of hevige bloedingen postpartum. Hiervan benadruk-

ten 16 respondenten het geïndividualiseerd werken. 20 Respondenten hebben geen middelen 

benoemd. In totaal zijn 39 middelen en vier middelgroepen genoemd. Bij 25 van de 39 middelen 

hebben de respondenten specifieke thema’s aangegeven. Het grootste deel van de middelen is 

direct na de geboorte van het kind, 15 tot 30 minuten tot 1 uur na de geboorte ingezet. Drie 

respondenten hebben homeopathie bij actief leiden ingezet, acht respondenten bij expectatief 

beleid en 18 respondenten hebben homeopathie in beide gevallen ingezet. 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3.4 Resultaten casussen  

3.3.1 BESCHRIJVING AAN DE HAND VAN DE VRAGEN UIT DE CASUSSEN 

Aan de hand van vijf casussen is een beeld gevormd hoe patiënten met uitblijvende nageboorte 

en/of hevige bloedingen postpartum behandeld worden. Voor het verzamelen van relevante ca-

sussen zijn 50 klassiek werkende homeopaten benaderd en 14 homeopathische verloskundigen. 

Hierop zijn in totaal zeven reacties gekomen. Twee casussen waren niet relevant voor het on-

derzoek. Vijf casussen pasten binnen de laagrisico zwangerschap waarbij homeopathie is ingezet 

ter bevordering van de nageboorte en/of beperken van hevige bloedingen postpartum. 

Van de vijf volledig ingevulde, relevante casussen zijn vier casussen van vrouwen met een retai-

ned placenta. In deze groep was er een vrouw waarbij overmatig bloedverlies dreigde. Een casus 

is van een vrouw met een verleden van hevige bloedingen postpartum.   

Met behulp van de casussen wordt antwoord gegeven op de deelvraag 3:  

Deelvraag 3: Wordt homeopathie reeds ingezet ter bevordering van de nageboorte en/of 

ter voorkoming van hevige bloedingen postpartum? Zo ja, welke ervaringen zijn hiervan? 

De resultaten uit de casuïstiek zijn samengevat in onderstaande tabel XIV. Door middel van een 

vragenlijst zijn de casussen verzameld, zie bijlage J. De tekstuele beschrijvingen van de casuïs-

tiek zijn terug te vinden in bijlage K.  

Tabel XIV. Overzicht van casussen van patiënten met retained placenta of (dreigend) overmatig bloedverlies, 
behandeld met homeopathie 

Omstandigheden Dreigende 
pathologie: 
Acuut/ op 
voorhand.

Mentaal 
emotionele 
kenmerken

Lichamelijke 
kenmerken

Homeopathi
sche 
middelen

Beloop en 
eindsituatie

1 Moeder wilde op eigen 
kracht, zonder inmenging 
van medici bevallen. Er 
lijkt een link te zijn met 
verleden van seksueel 
misbruik. Placenta bleef 
uit, na dreigend 
overmatig bloedverlies 
homeopathie ingezet.

Acuut, bij 
dreigend 
uitblijvende 
postpartum met 
overmatig 
bloedverlies 
(1200ml)

• Duldt geen 
hulp/
inmenging in 
het natuurlijke 
geboorteproce
s   

• Verleden met 
seksueel 
misbruik

• Overmatige 
bloeding

• Dreigende 
uitblijvende 
nageboorte

Op voorhand:            
• Arnica C30

Acuut:                      
• Pulsatilla 

C30.  
• Arnica C30

Na inname kwamen  
contractieweeën 
opnieuw op gang en 
werd de placenta 
geboren. Bloeding 
postpartum 
verminderde in korte 
tijd na inname. Na 
1,5/2 weken slechts 
lichte afscheiding met 
spoortjes bloed.
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2 Verleden met 
miskramen, hevig 
bloedverlies. Ter 
voorkoming bij volgende 
bevalling homeopaat 
benaderd.

Op voorhand, 
voorgeschreven 
naar aanleiding 
van curettage 
en hevig 
bloedverlies bij 
eerdere 
bevalling. 

• Gebrek aan 
zelfvertrouwen 

• Gevoel van 
verlamming            

• Verleden met 
overvloedig 
bloedverlies.      

• Bloedingen 
helderrood met  
stolsels.           

• Neiging tot 
miskramen.

Op voorhand:            
• Gelsemium 

LM2,  
• Sabina LM2,   

Acuut:                      
• Arnica LM3, 
• Gelsemium 

LM2,
• Sabina LM3.

Moeder beschrijft de 
bevalling als een 
prachtige reis vanuit 
vertrouwen. Goed 
verlopende bevalling 
met weinig 
bloedverlies. Placenta 
werd na 15 min. 
geboren zonder spuit. 
Baarmoeder was na 2 
dagen aanzienlijk 
geslonken(-5)

3 Bevalling duurde (te) 
lang, hartslag van het 
kindje daalde. Weeën 
voor de nageboorte 
bleven uit. Injectie 
oxytocine gaf geen 
effect. Verloskundige riep 
hulp aanwezige 
homeopaat om 
ziekenhuisopname om 
de placenta operatief te 
verwijderen, te 
voorkomen. 

Acuut, bij 
dreigende 
uitblijvende 
nageboorte.

Achteraf bekend 
dat moeder 
depressief was 
en 
antidepressiva 
gebruikte. 
Hiervan waren 
homeopaat en 
verloskundige 
niet op de 
hoogte.         

• Lichamelijke 
uitputting. 

• Niet opgang 
komende 
naweeën.

• Dreigende 
uitblijvende 
nageboorte.   

Acuut:  
• Caul

ophy
llum 
200
K

Weeën kwamen op 
gang en placenta is 
geboren na inname 
middel.

4 Verleden met inactieve 
baarmoedercontracties 
tijdens de geboorte en 
uitblijvende nageboorte. 
Hierdoor angst voor de 
partus.

Op voorhand, 
voorgeschreven 
om kans op 
herhaalde 
pathologie 
tijdens geboorte 
tweede kind te 
voorkomen. 

• Angst voor 
naderende 
bevalling.

• Trauma met 
langdurig 
herstel.   

• Baarpijn met 
algehele 
zwakte.

• Dreigende 
uitblijvende 
nageboorte.

• Hevige 
bloedingen.

• Zwakke 
baarmoederco
ntracties.                     

Op voorhand:  
• Pulsatilla 

LM1

De bevalling verliep 
sneller, makkelijkere 
ontsluiting, placenta 
kwam snel los, zonder 
hevige bloeding. 
Moeder had een 
minder traumatische 
ervaring van de 
bevalling.

5 Bevalling zonder 
complicaties. Placenta 
liet op zich wachten. Na 
1 uur homeopathisch  
middel ingezet.

Acuut, retained 
placenta

• Moeder bleef 
rustig en vol 
vertrouwen 
ondanks 
tijdsdruk.

• Uitblijvende 
nageboorte.         

• Beurs gevoel.
• Warmte in 

hoofd.

Acuut:                 
• Arnica C200

Placenta kwam na 2 
dosissen in 10 
minuten.

Omstandigheden Dreigende 
pathologie: 
Acuut/ op 
voorhand.

Mentaal 
emotionele 
kenmerken

Lichamelijke 
kenmerken

Homeopathi
sche 
middelen

Beloop en 
eindsituatie
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3.3.2 ANALYSE OP BASIS VAN DE UITKOMST VAN DE CASUSSEN 

De casuïstiek wordt geanalyseerd met behulp van onderstaande acht vragen die aan de ho-

meopaten zijn gesteld (zie bijlage J):  

A. Kunt u een korte omschrijving geven van de patiënte en haar situatie tijdens de pathologie? 

Indien van toepassing, maakt u svp een onderscheid tussen het voortraject, de acute fase en 

het herstel. 

I. Op welke symptomen heeft u uw middelkeuze gebaseerd? 

J. Welk homeopathisch middel heeft u voorgeschreven? Indien van toepassing: geef svp de ver-

schillende middelen op volgorde van inzetten aan. Noteer hierbij de potentie, de toedie-

ningsvorm, hoe vaak u het middel heeft herhaald en het moment van inzetten. 

K. Zijn er naast homeopathie andere behandelingen en/ of middelen ingezet, voor zover bij u 

bekend? 

L. Heeft u het idee dat het ingezette homeopathische middel het proces heeft versneld/de si-

tuatie heeft opgelost? 

M. Hoe stond de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog tegenover het inzetten van homeo-

pathie ter bevordering van de nageboorte of voorkoming van hevige nabloedingen?  

N. Wanneer u terugkijkt op deze casus, wat is dan voor u de essentie van de patiënt in de acute 

fase? Wijkt deze af van haar constitutiemiddel, mits u dit kent? 

O. Hoe kijkt de moeder terug op de geboorte en het nageboortetraject? 

A. Kunt u een korte omschrijving geven van de patiënte en haar situatie tijdens de patho-

logie? Indien van toepassing, maakt u svp een onderscheid tussen het voortraject, de acute 

fase en het herstel. 

Casus 1 betreft een vrouw die op eigen kracht, zonder inmenging van medici wenste te bevallen. 

Hierbij lijkt er een verband te bestaan met een verleden van seksueel misbruik. Na de geboorte 

van het kind bleef de placenta uit. Na dreigend overmatig bloedverlies is homeopathie ingezet. 

Na inname van het homeopathische middel kwamen de weeën op gang en werd de placenta ge-

boren. Het bloedverlies verminderde in korte tijd, evenals de nabloedingen in de kraamtijd. 

Deze waren na anderhalve week slechts minimaal.  

Casus 2 betreft een vrouw met een verleden van miskramen en overmatig bloedverlies met een 

vertraagd loskomende placenta postpartum waaruit gebrek aan vertrouwen in zichzelf voort-

kwam. Zij is homeopathisch behandeld ter voorkoming van hevig bloedverlies postpartum bij 

haar derde bevalling. De derde bevalling verliep voorspoedig. De vrouw beschreef de derde be-

valling als “een prachtige reis vanuit vertrouwen”, met weinig bloedverlies.  

Casus 3, 4 en 5 betreffen vrouwen met een uitblijvende nageboorte.  

De vrouw uit casus 3 had een langdurende bevalling waarbij de hartslag van het kindje daalde. 

Uiteindelijk bleven de weeën voor de nageboorte uit. Een injectie met oxytocine had geen ef-

fect. De verloskundige riep hulp in bij de aanwezige homeopaat om te voorkomen dat de placen-

ta operatief verwijderd zou moeten worden. Na inname van het homeopathische middel kwamen 
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de weeën op gang en is de placenta geboren. Achteraf bleek de vrouw antidepressiva te gebrui-

ken. Hiervan waren de verloskundige noch de homeopaat op de hoogte.  

De vrouw uit casus 4 is op voorhand behandeld in verband met een verleden met inactieve wee-

ën tijdens de bevalling en uitblijvende nageboorte van haar eerste bevalling. Daardoor heeft zij 

angst voor de partus ontwikkeld. De tweede bevalling en nageboorte verliepen voorspoedig zon-

der traumatische ervaringen.  

In casus 5 is een vrouw zonder complicaties bevallen van haar kindje. De placenta liet op zich 

wachten. Na een uur is een homeopathisch middel ingezet. Na twee innames werd de placenta 

na 10 minuten moeiteloos geboren. (Zie bijlage K, voor een uitgebreide beschrijving per casus.) 

B. Op welke symptomen heeft u uw middelkeuze gebaseerd? 

Zoals beschreven in paragraaf 1.1.4 maakt een homeopaat gebruik van het gelijksoortigheids-

principe. Dat doet deze door de mens in zijn totaliteit te behandelen en de totaliteit van de 

klachten en symptomen van de patiënt te observeren en hierop een zo gelijksoortig mogelijk 

homeopathisch middel te kiezen. Hierbij zijn mentale, emotionele en fysieke kenmerken van 

belang. Om deze reden zijn de symptomen genoemd in de casussen opgedeeld in mentaal/emo-

tioneel en fysieke symptomen, weergegeven in tabel XV. 

Tabel XV. Overzicht van genoemde mentaal/emotioneel en fysieke symptomen uit de casussen. 

Mentaal emotionele symptomen; Fysieke symptomen;

• grote standvastigheid; • verlammend gevoel;

• duldt geen externe hulp; • (dreigend) overmatig bloedverlies;

• gebrek aan vertrouwen in zichzelf; • verleden met fluxus; 

• vol rust en zelfvertrouwen. • (dreigende) uitblijvende nageboorte / 

retained placenta;

• verleden met seksueel misbruik; • verleden met seksueel misbruik;

• depressie; • helderrode bloeding met stolsels;

• gebrek aan vertrouwen in zichzelf; • neiging tot miskramen;

• angstt voor naderende bevalling; • lichamelijke uitputting;

• vol rust en zelfvertrouwen. • pijnen tijdens de baring;

• zwakke baarmoedercontracties;

• beurs gevoel;

• warmte in het hoofd.

• algehele zwakte;
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Er zijn symptomen die bij verschillende casussen genoemd worden: dreigend overmatig bloed-

verlies in casus 1 en 2; retained placenta in casus 1, 3, 4 en 5; Angst voor de bevalling met ge-

brek aan zelfvertrouwen in casus 2 en 4.   

Wat betreft de fysieke gezondheid is in casus 1 een verleden met seksueel misbruik iets wat de 

ervaring van de bevalling in algemene zin mogelijkerwijs beïnvloedt. In casus 3 gebruikte de ba-

rende vrouw antidepressiva tijdens de zwangerschap. Zowel verloskundige als homeopaat waren 

destijds niet op de hoogte van dit medicijngebruik. Als dit wel bekend was geweest, hadden bei-

de zorgverleners deze risicovolle thuisbevalling niet ondersteund. In casus 4 was de vrouw bij 33 

weken zwangerschap bij de homeopaat onder behandeling voor herstel van een longontsteking.  

C. Welk homeopathisch middel heeft u voorgeschreven? Indien van toepassing: geef svp de 

verschillende middelen op volgorde van inzetten aan. Noteer hierbij de potentie, de toe-

dieningsvorm, hoe vaak u het middel heeft herhaald en het moment van inzetten. 

Er zijn verschillende homeopathische middelen genoemd in de casuïstiek, namelijk: Arnica, Pul-

satila, Gelsemium, Sabina en Caulophyllum. Hierbij zijn twee middelen in meerdere casussen 

ingezet. Arnica is ingezet in casus 1, 2 en 5; Pulsatilla is ingezet in casus 1 en 4. Drie patiënten 

hebben op voorhand middelen gekregen, vier hebben acuut een middel gekregen. Hiervan zijn 

bij twee van de vijf casussen twee of meer middelen ingezet tijdens de acute fase waarin de 

pathologie zich aandiende.  

D.Zijn er naast homeopathie andere behandelingen en / of middelen ingezet, voor zover bij 

u bekend? 

In casus 2, 4 en 5 is aangegeven dat er geen andere middelen of behandelingen ingezet zijn 

naast homeopathie. Hierbij is het niet bekend of er natuurlijke stimuli  toegediend zijn. Bij ca23 -

sus 1 is huid op huid contact direct na de bevalling en borstvoeding doormiddel van breast-

crowl  toegepast. Bij casus 3 is synthetische oxytocine in het bovenbeen geïnjecteerd, zonder 24

resultaat. Toepassing van natuurlijke stimuli zijn in deze casus niet bekend.

 Bij natuurlijke stimuli kan onderanderen gedacht worden aan; bevorderen van de positieve gemoedstoestand be23 -
vorderen; creëren van een veilige omgeving; Huid op huid contact van moeder en kind; Zoeken en aanhappen van de 
borst, tepelstimulatie; Geur, warmte, aanraking, knuffelen met de pasgeborene (Korteweg, 2011).

 Breastcrowl; het pasgeboren kind wordt op de buik van de moeder gelegd en kruipt zelf naar de borst en hapt op 24

eigen kracht aan. Via deze weg masseert de pasgeborene de buik van de moeder en heeft de kans de borst goed aan 
te happen volgens de eigen instincten (Korteweg, 2011)
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E. Heeft u het idee dat het ingezette homeopathische middel het proces heeft versneld/de 

situatie heeft opgelost? 

In alle casussen wordt aangegeven dat homeopathie een positieve uitkomst heeft bevorderd wat 

betreft het nageboortetraject. Genoemd werden:  

• een sneller herstel in casus 1 en 2;  

• verminderd bloedverlies na inname in casus 1 en 4;  

• versneld geboren worden van de placenta korte tijd na inzetten van het homeopathische 

middel in casus 1, 3,4 en 5;  

• meer vertrouwen in zichzelf in casus 2;  

• een sneller verlopende bevalling in casus 4. 

F. Hoe stond de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog tegenover het inzetten van ho-

meopathie ter bevordering van de nageboorte of voorkoming van hevige nabloedingen? 

In casus 4 werd aangegeven dat de behandelend artsen niet op de hoogte waren van de homeo-

pathische behandeling omdat deze in het voortraject plaatsgevonden heeft. In casus 2 en 5 

stonden de dienstdoende specialisten neutraal tegenover de homeopathische behandeling. Zij 

lieten homeopathie toe omdat de patiënt hierop stond. In casus 1 en 3 stond de dienstdoende 

specialist positief tegenover de homeopathische behandeling. In beide casussen werd een goede 

samenwerking, met respect voor elkaar en goed overleg vermeld. 

G. Wanneer u terugkijkt op deze casus, wat is dan voor u de essentie van de patiënt in de 

acute fase? Wijkt deze af van haar constitutiemiddel, mits u dit kent? 

In casus vijf werd aangegeven dat er, in verband met de acute situatie, te weinig informatie voor 

handen was om de essentie te beoordelen. De overige essenties worden gebaseerd op constitu-

tie, miasma, en de acute toestand tijdens de bevalling (zie paragraaf 2.3 voor een definitie van 

deze begrippen). 

H. Hoe kijkt de moeder terug op de geboorte en het nageboortetraject? 

In alle gevallen heeft de moeder een positieve ervaring overgehouden aan de homeopathische 

behandeling voor of tijdens de geboorte. De volgende aspecten werden genoemd:  

• zich gehoord voelen omdat er rekening gehouden is met persoonlijke wensen in casus 1; 

• de bevalling is ervaren als een mooie gebeurtenis, vol vertrouwen en zonder traumati-

sche gebeurtenissen in casus 2, 3 en 5; en 

• dat ziekenhuisopname en/of regulier ingrijpen voorkomen is in casus 1, 3 en 5. 

Samenvattend 
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Van de vijf volledig ingevulde, relevante casussen zijn vier casussen van vrouwen met een retai-

ned placenta waarvan een vrouw in dit proces kans had op overmatig bloedverlies. Een casus 

betreft een vrouw met een verleden van hevige bloedingen postpartum. 

In de casussen zijn mentaal-emotionele en fysieke symptomen genoemd waarop de keuze voor 

een homeopathisch middelen is gebaseerd. In totaal zijn vijf verschillende homeopathische mid-

delen ingezet waarvan twee middelen in twee casussen. Bij vier casussen is homeopathie acuut 

toegepast en bij drie casussen gebeurde dat (mede) op voorhand. Hiervan hebben twee van de 

vijf casussen twee of meer middelen gekregen tijdens de acute fase. Naast homeopathie zijn bij 

twee casussen ook andere stimulerende middelen ingezet. In alle casussen heeft het home-

opathische middel een positieve bijdrage geleverd aan zowel het geboorteproces, als aan de 

beleving van de barende vrouw.  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Hoofdstuk 4 | Conclusie, discussie en aanbeveling 

In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van de ondervindingen uit deze scriptie, waaronder  

gedaan literatuuronderzoek, paragraaf 3.1. en retrospectief dossieronderzoek door middel van 

enquêtering, paragraaf 3.2  en casuïstiek, paragraaf 3.3. Waar mogelijk zijn de oorspronkelijke 

bronnen vermeld.  

De centrale vraag in dit onderzoek is ‘hoe homeopathie ingezet wordt ter bevordering van de 

uitblijvende nageboorte en beperking van hevige bloedingen postpartum’. 

  

Deze scriptie is een verkennend onderzoek waardoor deze vraag enkel globaal beantwoord kon 

worden. Homeopaten en homeopathisch verloskundigen behandelen patiënten tijdens de nage-

boorte in samenwerking met reguliere zorgverleners. In de praktijk vindt de homeopathische 

middelkeuze grotendeels geïndividualiseerd plaats op basis van de individuele situatie van de 

barende vrouw, maar ook klinisch op basis van de klacht.  

 

In dit onderzoek is gekeken naar de inzetbaarheid van homeopathie als mogelijk alternatief voor 

synthetische oxytocine, ter bevordering van de nageboorte en/of het beperken van hevige bloe-

dingen postpartum. Hoewel is aangetoond dat de nabijheid van specialisten en medische appara-

tuur een negatieve invloed heeft op de natuurlijke vordering van de bevalling, lijkt hier in de 

praktijk nauwelijks rekening mee gehouden te worden. Omdat de natuurlijke aanmaak van oxy-

tocine een belangrijke rol speelt tijdens zwangerschap, bevalling, hechting en bij intieme rela-

ties later in het leven, is ondersteunen van de natuurlijke reactie van belang. 

Hoewel er interessante onderzoeken zijn naar de effecten van homeopathie bij nageboorte gere-

lateerde klachten, zijn bestaande onderzoeken te kleinschalig uitgevoerd, waardoor er momen-

teel onvoldoende bewijs is om homeopathie als effectieve behandelmethode tijdens zwanger-

schap aan te bevelen.  

De bestudeerde RCT’s en studies tonen een positief resultaat wat betreft de inzetbaarheid van 

homeopathie in het geboorteproces. Gedane onderzoeken naar de werking van specifieke home-

opathische middelen tijdens het geboorteproces, hebben positieve resultaten opgeleverd. Er zijn 

nog geen onderzoeken gedaan die kunnen dienen als bewijs voor de effectiviteit van homeopa-

thie bij de (na)geboorte. Verschillende publicaties vermelden dat homeopathische middelen die 

inzetbaar zijn bij een niet-vorderende geboorte, ook effectief ingezet kunnen worden bij een 

niet-vorderende nageboorte. 

Uit de voor dit onderzoek gehouden enquête kan geconcludeerd worden dat de toepassing van 

homeopathie tijdens het nageboortetraject gering voorkomt in de praktijk. Desondanks be-

schouwt het merendeel van de respondenten de bijdrage van homeopathie tijdens het geboorte-
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proces als positief, voornamelijk op basis van eigen goede ervaringen en wordt homeopathie 

door het merendeel van de respondenten aangeraden. Daar waar homeopathie afgeraden wordt, 

is dit in verband met gebrek aan kennis, klinisch onderzoek naar homeopathie tijdens het ge-

boorteproces, kennis van en ervaring met homeopathie en een moeizame samenwerking tussen 

homeopathie en de reguliere behandeling waarbij ‘tijd’ als grootste nadeel gezien wordt. Wan-

neer homeopathie niet op tijd ter plaatse is of niet direct werkt dreigt gevaar, doordat overma-

tig bloedverlies in zeer korte tijd ontstaat. Hierbij is van groot belang dat inzetten van homeo-

pathie door een professionele homeopaat plaatsvindt in overleg met specialistische zorgverle-

ners.  

De respondenten noemen een veelheid aan homeopathische middelen bij de vraag aan welk 

middel men denkt bij uitblijvende nageboorte en/of voorkoming van hevige bloedingen postpar-

tum, Dit illustreert de individuele benadering van een klassiek homeopathische behandeling. Het 

illustreert ook dat achterliggende pathologie bij klachten tijdens de (na)geboorte zeer uiteenlo-

pend van aard is. Dit aspect blijkt ook uit de bestudeerde casuïstiek. Ondanks de beperkte hoe-

veelheid casussen (vijf) laat iedere casus een andere situatie, een andere persoonlijkheid en 

daarbij passende klassiek homeopathische behandeling zien. In alle vijf de casussen heeft het 

homeopathische middel een positieve bijdrage geleverd aan zowel het geboorteproces, als aan 

de beleving van de barende vrouw. 

Uit zowel de bestudeerde casuïstiek, de enquêteresultaten als het literatuuronderzoek komen 

overwegend positieve uitkomsten van de homeopathische behandeling naar voren. Daarnaast is 

het van belang te onderkennen dat de inzet van de respectievelijke expertises van belang zijn 

zodat zowel onder tijdsdruk noodzakelijk regulier medische behandeld kan worden als ook het 

passende homeopathische middel toegediend kan worden door een professioneel homeopaat. 
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4.2 Discussie  
In deze paragraaf wordt kritisch teruggekeken op het gedane onderzoek. Een reflectie op het 

berouwbaarheidsniveau en de onderzoeksvraag van de enquête geeft inzichten in mogelijke ver-

beterpunten. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de vraagstelling versus diversiteit van de 

vergaarde casuïstiek. Tot slot worden mogelijk persoonlijke invloeden van de onderzoekster on-

der de loep genomen. 

Betrouwbaarheidsniveau van de enquêtering 

Wat betreft de betrouwbaarheid van de gehouden enquête, kan het volgende worden opge-

merkt. Voor de enquête zijn de leden van de beroepsverenigingen AVIG, NVKH, NWP-homeopa-

ten, NBvD en VV&H benaderd (zie paragraaf 2.2.1). Niet alle bereikte homeopaten behandelen 

tijdens het geboortetraject en niet alle artsen, verloskundigen en doula’s behandelen met ho-

meopathie. Hierdoor is het lastig te bepalen of alle benaderde personen binnen de doelgroep 

passen. Ook binnen de beroepsverenigingen waren deze gegeven niet bekend. Van de leden van 

de Vereniging Verloskunde en Homeopathie is bekend dat alle 20 leden homeopathie inzetten 

tijdens het geboortetraject. Mogelijk ligt de oorzaak van een deel van de 35 vroegtijdig afge-

haakte respondenten, in een niet volledig afgebakende doelgroep binnen het vakgebied van de 

bereikte respondent. Ondanks niet bekend was of alle benaderde personen binnen de doelgroep 

vallen, is het betrouwbaarheidsniveau berekend op basis van alle benaderde personen. Om een 

betrouwbaarheidsniveau van 90% te halen (met een steekproefmarge van 5%) betekent dat, dat 

210 respondenten de vragenlijst volledig dienen in te vullen. Uiteindelijk hebben 87 responden-

ten de enquête volledig ingevuld. Dit is onvoldoende om betrouwbare uitspraken te doen over 

de doelgroep. Wel kunnen tendensen gesignaleerd worden waardoor de uitspraken een indicatie 

geven over de gehele doelgroep. Wanneer duidelijk vastgesteld had kunnen worden welke per-

sonen homeopathie inzetten tijdens het geboortetraject zou een specifiekere doelgroep bena-

derd zijn. Daardoor zou dan ook een andere minimale steekproefomvang naar voren komen. He-

laas is het niet gelukt om hier achter te komen waardoor de huidige cijfers van de steekproef 

gehanteerd worden. Dit had anders aangepakt kunnen worden door op voorhand een onderzoek 

in te stellen waaruit geconcludeerd kon worden hoeveel van de respondenten homeopathie in-

zetten en hoeveel respondenten behandelen tijdens het geboortetraject. 

Mogelijke verwarring in enquête vraagstelling  

Bij de enquête is aangegeven dat onderzocht wordt hoe de behandeling van patiënten met uit-

blijvende nageboorte en/ of hevige bloedingen postpartum met homeopathie ondersteund kan 

worden. Mogelijkerwijs kunnen de respondenten verward zijn geraakt in de dubbele vraagstel-

ling naar de inzetbaarheid van homeopathie bij een uitblijvende nageboorte en naar de inzet-

baarheid van homeopathie bij hevige bloedingen postpartum. Er is gekozen voor de combinatie 

om de inzetbaarheid van synthetische oxytocine postpartum te dekken. In een vervolgonderzoek 

zou deze vraag gesplitst kunnen worden in: ‘In hoeverre wordt homeopathie ingezet ter bevor-

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                                80



dering van de nageboorte?’ en ‘In hoeverre wordt homeopathie ingezet ter voorkoming van hevi-

ge bloedingen postpartum?’ om de kans op verwarring bij de respondent te beperken. Twee res-

pondenten hebben aangegeven dat dit werkelijk het geval is geweest. Een respondent heeft 

aangegeven de dubbele vraagstelling verwarrend te vinden en een respondent heeft aangegeven 

dat uitblijvende nageboorte en overmatig bloedverlies twee verschillende pathologieën zijn.  

Vraagstelling versus diversiteit van de casussen  

Voor het vergaren van informatie uit de individuele casussen is een vragenlijst opgesteld om ge-

structureerd meetbare informatie te verzamelen. Hiermee wordt minder recht gedaan aan de 

diversiteit van de casussen. Acute casussen waarbij een homeopathisch middel, mogelijk op af-

stand, ingezet wordt tijdens de bevalling hebben mogelijk een andere behandelmethode dan de 

op voorhand constitutioneel behandelde casussen. Door middel van de gestructureerde vragen-

lijst is er weinig ruimte voor geïndividualiseerde informatie die mogelijk relevant is. Hoewel in 

een aantal casussen extra aspecten naar voren zijn gekomen, bestaat de kans dat de informatie 

niet volledig is. Hierbij kan gedacht worden aan: de invloed van de relatie tussen barende vrouw 

en haar verloskundige, gynaecoloog, homeopaat, partner, aanwezige ouders, etc.; de oorsprong 

van eventuele angstgevoelens (uit zichzelf of aangepraat); het verloop van haar eigen geboorte; 

een verleden met traumatische seksuele ervaringen; culturele opvattingen etc. Om beter onder-

bouwde uitspraken te doen, zou er meer ruimte voor deze en soortgelijke aspecten ingebouwd 

moeten worden.  

Mogelijk persoonlijke invloeden onderzoekster  

De onderzoekster is onderzoek gaan doen naar de voor- en nadelen van synthetische oxytocine 

tijdens het geboortetraject vanuit een persoonlijke gebeurtenis. Hierbij is zij zich bewust van 

haar persoonlijke voor- en afkeuren. Na veel onderzoek was zij in staat verschillende aspecten 

van het gebruik van synthetische oxytocine in te zien. Daarnaast ligt voor de onderzoekster, als 

afstuderend klassiek homeopaat, een flinke bias op de loer wat betreft de voorkeur naar de in-

zetbaarheid van homeopathie tijdens het geboorteproces. Door middel van goede begeleiding 

van alerte begeleiders heeft zij sluimerende vooroordelen aardig buiten de deur kunnen houden. 

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                                81



4.3 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor onderzoek naar de inzetbaarheid van homeopathie bij de (na)geboorte. 

 

Vergroot de onderzoekspopulatie 

In paragraaf 3.2 is besproken welke onderzoeken er zijn gepubliceerd omtrent homeopathie 

rondom de geboorte. De publicaties bespreken onderzoeken die met relatief kleine onderzoeks-

groepen zijn uitgevoerd. Om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de werking 

van homeopathie ter bevordering van de nageboorte en/of ter beperking van hevige bloedingen 

postpartum, is het van belang om klinisch onderzoek met grotere groepen proefpersonen uit te 

voeren. De uitspraken die onder anderen Beer et al. (1999), Katz (1999) en Smith (2003) doen in 

hun reviews betreffen het tekort aan wetenschappelijk onderzoek onder voldoende grote onder-

zoekspopulaties. Reeds gepubliceerde onderzoeken naar Arnica Montana (Bishop et al, 2011., 

Caster en Aston, 2012., Oberbaum et al, 2005) en Caullophyllum (Beer et al. 1999., Eid et al., 

1933) zouden een goede basis kunnen zijn voor onderzoek met een grotere groep proefpersonen. 

De desbetreffende onderzoeken worden besproken in paragraaf 3.2 1 en 3.2.2. 

Onderzoek effectiviteit en bijwerkingen van synthetische oxytocine bij laag risico zwan-

gerschappen 

Hoewel er voor zwangeren met verhoogd risico voldoende bewijs is ten aanzien van het gebruik 

van profylactische oxytocine (Jans, 2013) is verder onderzoek nodig naar het routinematig ge-

bruik van oxytocine in de eerstelijns verloskundige praktijken bij laagrisico zwangerschappen.  

Het blijkt dat profylactische oxytocine bij laagrisico zwangerschappen onvoldoende gunstige re-

sultaten oplevert (Larkin et al, 2009., Rijnders et al, 2008., Roy et al, 2004). Inventariseren met 

als doel een bruikbaar advies te formuleren voor actief leiden met synthetische oxytocine bij 

laag risico zwangerschappen is een aanbeveling. Desondanks wordt synthetische oxytocine mo-

menteel veelvuldig ingezet bij laagrisico zwangeren (Groot et al, 1996.).  

Mogelijke bijwerkingen voor moeder en kind, zowel na toediening als op lange termijn, maken 

verder onderzoek naar de werking van synthetische oxytocine op de aanmaak van natuurlijke 

oxytocine in het verdere leven van belang. De hypothesen die Larkin et al. (2009) en Rijnders et 

al. (2008) doen op basis van hun onderzoeken, zouden verder onderzocht moeten worden. Het 

gaat hierbij om de genoemde kans op gedragsstoornissen in het latere leven doordat “het li-

chaam op externe oxytocine stimulatie reageert door het uitschakelen van oxytocine receptoren 

om overstimulatie te voorkomen” en “het eerste contact met oxytocine gekoppelde receptoren 

in de hersenen de gevoeligheid van de receptoren voor de rest van het verdere leven bepalen”, 

zie paragraaf 1.3.4. 
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Daarnaast bestaat de hypothese dat de moederlijke placenta eventuele toegediende syntheti-

sche oxytocine af kan breken (Roy et al, 2004). Dit gaat niet op wanneer er tijdens de bevalling 

een stresssituatie ontstaat. Dan kan oxidatieve stress ontstaan, waardoor de bloed-hersenbarriè-

re van de baby doorgankelijker wordt. Hierbij moet vermeld worden dat medici een geboorte als 

een traumatische gebeurtenis voor het kind beschouwen. De hypothese dat oxytocine als bijsti-

mulatie van de geboorte en postpartum veilig is, zou op basis van deze inzichten nader onder-

zocht moeten worden (Roy et al, 2004). 

Onderzoek veiligheid en effectiviteit van alternatieven voor synthetische oxytocine 

Uit een website waar vrouwen hun ongenoegen uiten over de geboortezorg, op Facebookgroepen 

en uitspraken van vrouwen in de wandelgangen blijkt dat niet alle vrouwen standaard toedienen 

van oxytocine ter bevordering van de nageboorte wenselijk vinden (Buitendijk, 2010, Korteweg, 

2011, Stichting geboortebeweging. z.d.). Aanbevolen wordt te onderzoeken hoe zwangere vrou-

wen staan tegenover de standaard toediening van synthetische oxytocine ter bevordering van de 

nageboorte en welke argumenten er achter de meningen schuilgaan. 
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Tot slot.. 

De aanleiding van dit onderzoek was mijn eigen gevecht tegen de protocollaire toediening van 

synthetische oxytocine ter bevordering van de nageboorte van mijn zoontje. Later kwam daarbij 

de zoektocht naar de mogelijkheid tot het bereiken van eenzelfde effect met homeopathie zon-

der synthetische oxytocine. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat hierover geen simpele uit-

spraken gedaan kunnen worden. Afhankelijk van de situatie en het individu moet een passend 

homeopathisch middel gevonden worden om de klachten te verhelpen. 

De zoektocht naar wetenschappelijke literatuur vond ik ontzettend interessant. Het herkennen 

van goed onderbouwde literatuur, alert zijn op vooroordelen, belangen en meningen heeft mij 

slapeloze nachten bezorgd. Ook heb ik geleerd kritischer te zijn naar gepubliceerde teksten en 

geleerd waar onderbouwde literatuur te vinden is. Al met al is het schrijven van deze scriptie 

een mooi traject geweest waarin ik veel heb mogen leren. Nu het einde van dit werk in zicht is 

begint mijn oxytocineniveau te stijgen. Het maakt mij gelukkig dat ik de opgedane kennis kan 

gebruiken in mijn homeopathiepraktijk en dat ik de vrijkomende tijd kan gaan richten op het 

kleine wondertje dat nu in mijn buik aan het groeien is.  
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Begrippenlijst 

Hieronder zijn de definities van voor deze scriptie relevante afkortingen beschreven. 

 

Hier vind u de definitie van relevante begrippen zoals deze in dit onderzoek bedoeld zijn en be-

sproken worden. Voor meer beschrijvende definities van voor deze scriptie relevante begrippen 

wordt verwezen naar paragraaf 2.3  

AMSTL Active Management of the Third Stage of Labouraan.  

Internationale richtlijnen voor actief leiden van het derde tijdperk

AVIG Artsenvereniging voor integrale geneeskunde. 

KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. 

Beroepsvereniging van en voor verloskundigen.

LHC Liga homeopathic classica. Beroepsvereniging in België 

NBvD Nederlandse Beroepsvereniging van Doula’s

De Nederlandse beroepsvereniging voor Doula’s.

NOKH Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten

Beroepsorganisatie voor homeopaten.

NVAZ Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.

NVKH Nederlandse vereniging klassiek homeopaten.

De beroepsvereniging van professionele homeopaten.

NWP Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurgeneeskunst.

SHH Stichting Hahnemann Homeopathie

VBOV Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

VNT Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten. 

VSV Verloskundige samenwerkingsverbanden

VV&H Vereniging Verloskunde & Homeopathie. 

Axon-uiteinden Uitlopers van neuronen die elektrische impulsen geleiden 

(wikipedia).

Fluxus postpartum - 

HPP

meer dan 500cc bloedverlies na de geboorte. (NICE, 2015)

Fysiologische bevalling Een bevalling met een spontane start, zonder enige interventie van 

buiten tot waarbij de moeder bevalt op eigen kracht tussen 37 en 42 

weken zwangerschap (Geerdens et al, 2010).
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Haemorrhagia 

postpartum (HPP) 

Een relatief frequente complicatie van de baring met aanzienlijk 

risico op maternale morbiditeit. Massaal bloedverlies rondom de 

partus is de derde meest frequente (8%) oorzaak van directe 

maternale sterfte (Hasaart, 2006)

High alert medications Een lijst van medicatie welke aanzienlijke schade kunnen brengen 

bij onjuist gebruik (Kramer-Schreuder, 2014).

Homeopathie  

(zie paragraaf 1.1.4 

voor een uitgebreide 

beschrijving)

Homeopathie is een complementaire geneeswijzen gebaseerd op de 

in 1796 geformuleerde ideeën van de Duitse arts Samuel 

Hahnemann. Het belangrijkste daarbij is het gelijksoortigheid 

beginsel, dat inhoudt dat een homeopatisch geneesmiddel geschikt is 

voor de behandeling van een ziekte als het middel bij een gezond 

persoon dezelfde ziekteverschijnselen opwekt als die waaraan de 

zieke lijdt (Goetze, 1996 & Goetze, 1998).

Hypothalamus Dit is de anatomische benaming voor een belangrijk centrum van 

kernen in de tussenhersenen waar neuro-endocriene functies 

gezeteld zijn. Waaronder de aanmaak van oxytocine (Jochems & 

Joosten, 2009, p.428).

Materica Medica de toepassingsmogelijkheden van homeopathische middelen (Kent, 

1989)

Ministerie van VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nageboorte tijdperk Onder nageboorte tijdperk wordt het moment vanaf de geboorte van 

het kind tot en met de geboorte van de placenta bedoeld 

(Gynaecologie. z.d.). 

Navelstrengtractie 

Neurotransmitter Hier gaat het over chemische overdracht stoffen die een rol spelen 

bij de impulsoverdracht in eindsynapsen/contacten van het 

autonome zenuwstelsel en tussen de verschillende neuronen in het 

centrale zenuwstelsel (Jochems & Joosten, 2009, p.606).

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence.  

Instituut voor verbeteren van gezondheid en sociale zorg door 

evidence -based begeleiding (www.nice.org.uk)

Obstetric violence Zachte dwang, intimidatie of zelfs verbaal of fysiek geweld in de 

geboortezorg

Obstetrie verloskunde (Jochems & Joosten, 2009, p.620)

Oxytocine Waar oxytocine beschreven is wordt gesproken over de natuurlijke 

oxytocine die ons lichaam zelf aanmaakt in de hypofyseachterkwab. 

(Jochem & Joosten, 2009, p.649)
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Postpartum, 

nageboorte & derde 

fase  
(zie pagina 2.3 voor 

een uitgebreide 

beschrijving)

Het geen na de geboorte van het kind plaatsvindt. Waarin de 

geboorte van de placenta valt (Coëlho,2009).

Subinvolutie: Niet terugkeren naar de normale grote van de baarmoeder na 

bevalling

Synthetische Oxytocine Waar synthetische oxytocine beschreven is wordt gesproken over het 

synthetisch geproduceerd hormoon dat de mens zelf maakt, In de 

fabriek gemaakt wordt en extern aan het lichaam gegeven wordt 

(Wolffers, 2005, p. 750).

Syntocinon Synthetische oxytocine in de vorm van injectie. Toegepast in het 

geboorte traject (Wolffers, 2005, p. 750). Het betreft een 

synthetische vorm van het hormoon oxytocine (Kelderblom, 2011)
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Bijlage  

A. Bijsluiter Syntocinon 
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B. Bijwerkingen barende vrouw 

Bijwerkingen barende vrouw

Vaak voorkomend 
bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

• hoofdpijn,  

• versnelde of vertraagde hartslag,  

• misselijkheid met braken  

• hoge bloeddruk (hypertensie)

Soms voorkomend
bij 1 tot 10 op de 1000 
patiënten

• hartritme stoornissen.

Zelden voorkomend 
bij 1 tot 10 op de 10.000 
patiënten

• ernstige allergische reactie, gepaard gaande met 

kortademigheid,  

• verlaagde bloeddruk   

• shock   

• huiduitslag.

Onbekende frequentie • Ernstige bloedstollingsstoornis,  

• watervergiftiging,  

• te lage hoeveelheid natrium in het bloed,  

• hartinfarct,  

• verlaagde bloeddruk; blozen, pulmonair  

• oedeem,  

• spasmen van de spieren van de baarmoeder,  

• scheuren van de baarmoeder  

• overstimulering van de weeënactiviteit

Bijwerkingen zuigeling

onbekende frequentie • te lage hoeveelheid natrium in het bloed 

• geelzucht 

• zuurstofgebrek,  

• verstikking door te weinig zuurstof of te veel kooldioxide in 

het bloed  

• overlijden
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C. Resultaten, Nardin JM, Weeks A, Carroli G. Umbilical vein injection for management of 

retained placen- ta. Cochrane Database Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.:  

CD001337.  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E. Uitnodiging enquête  

Zwangerschap en geboorte, een natuurlijk wonder! 

Heeft u patiënten behandeld of ondersteund 
met homeopathie tijdens de derde fase van de 

bevalling of zou u dit graag willen? 
Deze enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van homeopathi-

sche behandeling tijdens de bevalling en nageboorte.  

Beste Homeopaat, 

In het kader van mijn afstudeerscriptie voor de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde Arnhem on-
derzoek ik hoe de behandeling van patiënten met uitblijvende nageboorte en/ of hevige bloe-
dingen postpartum met homeopathie ondersteund kan worden. Graag nodig ik u uit om aan dit 
onderzoek deel te nemen, door een online enquête in te vullen. Het beantwoorden van de vra-
gen zal ongeveer 15 minuten duren. In deze vragenlijst zijn geen patiënt- of dossierspecifieke 
vragen opgenomen. Uw privacy is hierbij gewaarborgd. Wilt u de enquête alstublieft voor 31 ok-
tober 2016 invullen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
Annechien de Laat 

Voordat u de enquête invult, vraag ik uw aandacht voor onderstaande definitie van een uitblij-
vende nageboorte-, zodat alle respondenten met dezelfde definitie in gedachten de vragen be-
antwoorden.  

Definitie derde fase bevalling en uitblijvende nageboorte; 
Na de geboorte van het kind breekt de derde fase van de bevalling aan. Op dat moment kan de 
placenta, ook wel nageboorte of moederkoek, geboren worden. Hiervoor trekt de baarmoeder 
samen om de placenta los te maken van de baarmoederwand ter voorkoming van overmatig 
bloedverlies. Wanneer er wordt gewacht op tekenen van de drang van de vrouw om de placenta 
naar buiten te persen wordt dit ‘expectatief leiden’ genoemd. Wanneer de noodzaak zich aan-
dient, zal de specialist overgaan op het ‘actieve leiden’ waarbij intramusculair oxytocine toege-
diend wordt ter bevordering van de nageboorte. Ook kan er op voorhand gekozen worden direct 
na de geboorte van het kind actief te leiden om de placenta geboren te laten worden.  
Bij het uitblijven van de nageboorte is stimuleren van de nageboorte noodzakelijk. We spreken 
van een uitblijvende nageboorte indien 1 uur na de geboorte van het kind de placenta nog niet 
geboren is, of bij overmatig bloedverlies van meer dan 500cc. In beide gevallen dient er overge-
gaan te worden op actief leiden. 

Via onderstaande link komt u automatisch bij de enquête terecht.  

http://www.thesistools.com/web/?id=517852 

Met vriendelijke groet,  
Annechien de Laat 
Puur homeopathie 
E-mail: info@puurhomeopathie.nl 
Tel: 0610420294 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F. Herinnering uitnodiging enquête  

Zwangerschap en geboorte, een een natuurlijk wonder! 

Heeft u patiënten behandeld of ondersteund 
met homeopathie tijdens de derde fase van de 

bevalling of zou u dit graag willen? 

Met deze enquête wil ik antwoord krijgen op de vraag welke rol homeopathie kan 
spelen tijdens dit wonderlijke proces. Gericht op de ervaring van homeopaten in Ne-
derland, betreft de rol van homeopathie ter bevordering van de uitblijvende nage-

boorte en of hevige bloedingen postpartum? 

 
Beste homeopaat, 

Enige tijd geleden ontving u een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek hoe 
homeopathie ingezet kan worden ter bevordering van de uitblijvende nageboorte en/of 
hevige bloedingen postpartum. Ongeveer 63 behandelaren van de verschillende beroeps-
verenigingen hebben hier tot nu toe gehoor aan gegeven. Daar ben ik erg blij mee. 

Heeft u de enquête inmiddels volledig ingevuld, dan wil ik u hiervoor nogmaals bedan-
ken.  

Heeft u de enquete nog niet ingevuld, dan wil ik u vragen dat als nog te doen. Wanneer 
er meer respondenten zijn, kunnen beter onderbouwde uitspraken gedaan worden over 
dit onderwerp. Het invullen van de enquête kost slechts 15 minuten. De enquête blijft 
open tot  zondag 6 november, 24.00 uur. U kunt de enquête bereiken via onderstaande 
link:  

http://www.thesistools.com/web/?id=517852 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groet,  
Annechien Rouwen 
Puur homeopathie 
mail info@puurhomeopathie.nl 
tel 0610420294 
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G.  Online enquête  
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H.  Resultaten enquête.
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In onderstaande tabel zijn de antwoorden op vraag 10, 13, 15, 17, 18 en 21 (van links naar 

rechts) te vinden. 
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I. Uitnodiging casussen  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Beste homeopaat 

Enige tijd geleden is de enquête naar ‘de inzetbaarheid van homeopathie ter bevorde-
ring van de nageboorte en of hevige bloedingen postpartum’ uitgezet. 87 respondenten 
hebben deze enquête volledig ingevuld. Uit de enquête kwam de behoefte naar praktijk 
voorbeelden naar voren. Om het onderzoek zo compleet mogelijk te maken ben ik op 
zoek naar relevante casussen. 

Wanneer u de mogelijkheid heeft, zou ik u willen vragen een korte samenvatting van 
een of meerdere casussen te delen ter ondersteuning van het onderzoek. Zowel casussen 
met een positieve als negatieve uitkomst zijn relevant voor het onderzoek. 

Een casus is relevant wanneer;  
-Homeopathie ingezet is voor, tijdens of na de bevalling  
-Bij (dreigende) uitblijvende nageboorte 
 of 
-Bij (dreigend) overmatig bloedverlies na de geboorte 

In de bijlage vind u een vragenlijst welke als leidraad kan dienen om de casus(sen) sa-
men te vatten. Heeft u de voorkeur de casus(sen) telefonisch doornemen? Dan maak ik 
graag een terug bel afspraak met u.  

Ik wil u op voorhand hartelijk danken, 

Met vriendelijke groet, 
Annechien de Laat 

Klassiek homeopaat in opleiding 
0610420294 

info@puurhomeopathie.nl  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J. Vragenlijst casussen  

Casus patiënt ondersteund of begeleid tijdens postpartum met homeopathie, ter bevorde-
ring van de uitblijvende nageboorte en of voorkomen van overmatig bloedverlies.  

Na het bestuderen van de casussen wordt een analyse geschreven op de vraag ‘welke rol home-
opathie kan spelen ter bevordering van de uitblijvende nageboorte en of hevige bloedingen 

postpartum?’ 

Algemene vragen:  

2. Wat is uw beroep als behandelaar:  

3. Wat was de leeftijd van de barende vrouw? 

4. Hoeveelste zwangerschap was dit voor de barende vrouw? 

5.  Was er een verleden met postpartum problematiek? 

6. Bij hoeveel weken kwam de bevalling op gang en is deze natuurlijk verlopen of opge-
wekt? 

7. 6. Waar vond de bevalling plaats? 

8. Was u aanwezig tijdens de bevalling of heeft u op afstand behandeld? 

9. Heeft de zwangere vrouw voor de bevalling contact met u gehad?  
 
 
 
Inhoudelijke vragen: 

10. Kunt u een korte omschrijving geven van de patiënte en haar situatie tijdens de pa-
thologie? Indien van toepassing kunt u een onderscheid maken tussen het voor voortra-
ject, acute fase en herstel.  

11.  Op welke symptomen heeft u uw middelkeuze gebaseerd? 

12.  Welk middel heeft u voorgeschreven? Indien van toepassing kunt u de verschillende 
middelen op volgorde van inzetten aangeven. Noteer hierbij de potentie, de toedie-
ningsvorm, hoe vaak u het middel heeft herhaald en moment van inzetten. 

Middel Potentie Toedieningsvorm Herhaald Moment van 
inzetten
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13.  Zijn er naast homeopathie andere stimulerende handelingen en of middelen ingezet, 
voor zover bij u bekend? 

       

14.  Heeft u het idee dat het ingezette homeopathische middelen het proces heeft ver-
sneld/de situatie hebben opgelost? 

15.  Hoe stond de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog tegenover het inzetten van 
homeopathie ter bevordering van de nageboorte of voorkoming van hevige nabloe-
dingen.  

16.  Wanneer u terug kijkt op deze casus, wat is dan voor u de essentie van de patiënt in 
deze acute fase? Wijkt deze af van haar constitutie middel, mits u deze kent? 

17.  Hoe kijkt de nieuwe moeder terug op de geboorte en het nageboorte traject? 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K. Beschrijvende tekst casussen  

Casus 1: 

In de 25ste week van de zwangerschap is contact geweest. Mevrouw heeft Arnica C30 meegekre-

gen met het advies dit in een flesje water op te lossen en gedurende de bevalling het flesje leeg 

te drinken. Het kindje lag met een oortje voor de uitgang en wilde niet draaien. Omdat de 

vrouw koste wat kost zonder ingrepen wilde bevallen, is na 45 minuten wegpuffen van de pers-

weeën afgesproken naar het ziekenhuis te gaan. De gynaecoloog werd ingelicht en geïnstrueerd 

zo lang mogelijk op afstand te blijven. Beneden in de hal van het ziekenhuis een korrel Pulsatilla 

C30 onder de tong gegeven. Eenmaal in de kamer was het kindje gedraaid en de laatste cm ver-

streken. Na 20 minuten persen werd een gezonde jongen geboren. 

De vrouw had een sterke wens de placenta zonder oxytocine geboren te laten worden.  

De baby is na de geboorte direct op de buik van de moeder gelegd. Na ongeveer 45 minuten is 

het kindje zelf naar de borst gekropen en heeft de borst aangehapt. De verloskundige gaf aan 

dat de baarmoeder minder snel kromp dan normaliter met oxytocine het geval was. Na de ge-

boorte van de placenta is het bloedverlies nauwlettend in de gaten gehouden. Omdat de verlos-

kundige bezorgd was omdat er geen oxytocine toegediend was, is er uiteindelijk Arnica c30 on-

der de tong gegeven. De placenta kwam binnen 10 minuten waarna ook de bloeding vrijwel di-

rect verminderde. De bloedingen in de kraamperiode waren na 4 dagen hun hevigheid verloren 

en na anderhalf tot twee weken had de vrouw enkel een klein inlegkruisje nodig voor het nu en 

dan verliezen van een lichte afscheiding met een spoortje bloed. 

Homeopathisch(e) middel(en) en reden voor toepassing : Arnica C30 opgelost in water preven-

tief. Een korrel Arnica C30 onder de tong, ter stimulatie nageboorte en voorkomen van overma-

tig bloedverlies postpartum. Een korrel Pulsatilla C30 onder de tong om kindje te laten draaien 

tijdens persweeën. 

Resultaat: Goed. Er is volledig rekening gehouden met de wensen van de vrouw en er was ruim-

te voor het inzetten van homeopathie. Dit had een goed resultaat waardoor medisch ingrijpen 

voorkomen is. Hier kijkt de nieuwe moeder fijn op terug.  

Casus 2: 

De eerste zwangerschap is geëindigd in een miskraam (aantal weken onbekend) met veel bloed-

verlies, met uiteindelijk na bijna drie weken een curettage. Er is synthetisch oxytocine toege-

diend om de geboorte van de placenta te bespoedigen, die uiteindelijk thuis werd geboren, zon-

der medische ingrepen. Vanwege het bloedverlies werd besloten om mevrouw naar het zieken-

huis te vervoeren. Zij is daar eerst geobserveerd en uiteindelijk vier uur postpartum naar de OK 

gebracht, waar veel stolsels uit de uterus zijn verwijderd. Het totale bloedverlies was 3,5 liter. 

Mevrouw kreeg drie packed cells . Het postpartum herstel heeft lang geduurd. 25

Voor de huidige zwangerschap is mevrouw naar de homeopaat gegaan. Bij de bespreking van 

haar voorgeschiedenis viel op dat zowel bij de miskraam als ook bij de eerste partus sprake was 

 bloedtransfusie van rode bloedcellen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedtransfusie)25
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van een abnormale hoeveelheid bloedverlies. De partus was gecompliceerd door angst en een 

gebrek aan vertrouwen van de professionals in mevrouw (en in de goede afloop van de situatie). 

Hierdoor werd mevrouw steeds bevestigd in het gevoel dat zij het niet goed deed en het niet 

kon. Hierop is op voorhand een middel voorgeschreven om het vertrouwen in zichzelf te herstel-

len en de kans op miskraam en overmatig bloedverlies te verminderen. 

Homeopathisch(e) middel(en) en reden voor toepassing: Gelsemium LM2 2x per dag in reukdo-

sis van week 38 tot week 38. 4 weken voor gebrek aan vertrouwen en waar nodig tijdens beval-

ling. Sabina LM2, 4x per dag in reukdosis vanaf week 38. 2 tot geboorte ter voorkoming van hevig 

bloedverlies en waar nodig tijdens partus. Arnica LM3, elke 10 minuten in reukdosis tijdens pers-

fase om overmatige bloedingen te voorkomen.  

Resultaat: Heel goed. Mevrouw beschrijft de bevalling als “een prachtige reis vanuit vertrou-

wen”. Zij voelde zelf wat zij moest en kon doen. Een kwartier na de geboorte is de placenta ge-

boren, zonder toediening van synthetische oxytocine en bijna zonder bloedverlies. Goed en snel 

herstel: de baarmoeder was twee dagen postpartum geslonken tot -5. 

Casus 3: 

De bevalling duurde (te) lang volgens protocol. De hartslag van het kindje daalde. Daardoor kon 

de geboorte niet onder water plaatsvinden, zoals gewenst. De uitdrijving was liggend op bed. De 

weeën voor de nageboorte bleven uit. Een injectie met oxytocine had geen effect. De verlos-

kundige riep de hulp van homeopaat in die aanwezig was bij de bevalling. Deze kon direct han-

delen om te voorkomen dat de moeder naar het ziekenhuis gebracht moest worden voor opera-

tieve verwijdering van de placenta. Achteraf vertelde de vrouw dat zij, tegen het advies van de 

arts in, antidepressiva gebruikte tijdens haar zwangerschap. Zij had dit niet aan de homeopaat 

of de verloskundige verteld, uit angst dat zij dan niet thuis had mogen bevallen en geen homeo-

pathische ondersteuning had gehad. De homeopaat geeft aan: “Het is gelukkig allemaal goed 

afgelopen, maar ze heeft in mijn ogen onverantwoord grote risico’s genomen. Als ik dit vooraf 

had geweten, had ik inderdaad niet medeverantwoordelijk voor deze situatie willen zijn”. 

Homeopathisch(e) middel(en) en reden voor toepassing: Caulophylum 200K onder de tong, om 

weeën voor geboorte van de placenta op gang te brengen nadat uitdrijving lang had geduurd 

(uitgeputte baarmoeder).  

Resultaat: Goed. De weeën kwamen op gang en de placenta is geboren na inname van het mid-

del. 

Casus 4: 

Mevrouw had veel angst voor de partus door een verleden met inactieve baarmoedercontracties 

tijdens de partus en uitblijvende nageboorte met langdurig herstel. Hierdoor heeft zij angst voor 

de bevalling van haar tweede kind. Met 33 weken is mevrouw naar een homeopaat gegaan voor 

herstel van een pneumonie. Hiervoor heeft zij een middel gehad waardoor de resterende klach-

ten (resterende klachten niet bekend) verminderden.  

Annechien de Laat - Onderzoek naar inzetbaarheid van homeopathie postpartum              Pagina �                                                                146



Homeopathisch(e) middel(en) en reden voor toepassing: Lycopodium LM1 op voorhand voor 

pneumonie. Pulsatilla LM1 in water opgelost, dagelijkse inname met stop bij positief effect om 

vastzittende placenta te voorkomen. 

Resultaat: De ervaring van een minder traumatische bevalling heeft de moeder veel goed ge-

daan. Zij was blij met de homeopathische begeleiding als voorbereiding op de bevalling. 

Casus 5:  

De bevalling verliep zonder complicaties. De nageboorte liet op zich wachten. Na 1 uur is de 

homeopaat geraadpleegd. De vrouw gaf aan een beurs gevoel te hebben en warmte in het hoofd. 

Hierop is een homeopathisch middel voor geschreven dat het uitdrijven van de placenta zou 

kunnen ondersteunen. De placenta kwam na 10 minuten na inname van het homeopathische 

middel. De vrouw bleef ondanks de tijdsdruk rustig en vol vertrouwen. 

Homeopathisch(e) middel(en) en reden voor toepassing: Arnica C200 opgelost in water elke 5 

minuten nemen ter bevordering van de nageboorte  

Resultaat: Placenta kwam na 2 doses in 10 minuten. De moeder heeft de geboorte over het al-

gemeen als prettig ervaren.  
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L. Overzicht casus resultaten
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M. Zoekresultaten ‘retained placenta’  

De middelen in onderstaande tabellen zijn in vier gradaties vermeld volgens de methoden van 

Kent(1975).  

1-waardig. Bij een aantal personen binnen een geneesmiddel proef en weinig intens. 

2-waardig. Bij een aantal personen binnen een geneesmiddel proef en redelijk intens. 

3-waardig. Zeer veel voorkomend binnen een geneesmiddel proef en redelijk intens. 

4-WAARDIG. Zeer veel voorkomend binnen een geneesmiddelen proef en zeer intens. 

Voor het vergaren van onderstaande informatie is Complete Dynamics & Complete Repertory 

2016, Versie 16.11 geraadpleegd. De verwijzingen naar de oorspronkelijke literatuurbronnen 

worden hieronder beschreven; 

-Ahmad, (1988). S. A short Repertory to the Indian Drugs, 1988. 

-Boericke, Oscar. Repertory, 1905.  

-Bönninghausen, Clemens von. Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen 

und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833. 

-Brennan, P. (2014). Guide to homeopathic remedies for the birth bag. Michigan: Center for the 

Childbearing Year Press Ann Arbor. p.45-46 5th edition  

-Burt, William H. Characteristic Materia Medica, 1873.  

-Castro, M. (1993) Homeopathy for pregnancy, birth and your baby’s first year. New York: St. 

Martin’s Press 

-Clarke, John Henry. A Dictionary of Practical Materia Medica, 1900.  

-Farrington, Ernest Albert. A Clinical Materia Medica; being a Course of Lectures delivered at the 

Hahnemann Medical College, Sherman & Co. (Philadelphia, PA), 1887. 

-Guernsey, Henry Newell. Periscope, Homoeopathic Physician, deel oct. 1881, blz. 504.  

-Hale, Edwin M. Materia Medica and Special Therapeutics of the New Remedies. Special Thera-

peutics with Illustrative Cases, Boericke & Tafel (New York and Philadelphia), 1880.  

-Hart, Charles Porter. Repertory of Hale's New Remedies, 1876.  

-Hautiere, de la, Rosalie. When remedies cure the sick, Homoeopathic Recorder, blz. 53, 1935.  

-Hautiere, de la, Rosalie. Clinical reports, Homoeopathic Recorder, deel 55, no6 1940, blz. 39.  

-Hayes, Royal E.S. Pointers, Homoeopathic Recorder, blz. 413, 1929.  

-Hering, Constantine. The Guiding Symptoms of the Materia Medica, 1879. 

-Holmes, Peter. The energetics of western herbs, snow lotus press, 1997. 

-Huber, W. The White Mistletoe, Viscum album, Homoeopathic Recorder, 1887.  

-Ijselijk, P., & Ijselijk R. (2013). Klassieke homeopathie voor zwangerschap bevalling en baby. 
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N.  Zoekresultaten ‘retained placenta with uterine hemorrhage’
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O.  Zoekresultaten homeopathische middelen gevonden in materie medica.
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P. Tabel 4. Onderzoek naar zelfzorg van CAM tijdens zwangerschap uit Bishop et al. (2011), 

‘The use of complementair and Alternative Medicine in pregnant: Data from the Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)’
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