
  

  

 

  

 

 

Natuurlijk 
zwanger en 
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Oxytocine - Informatiefolder 

voor de zwangere 

 

 

 

Voor meer informatie: 

www.roelieveger.nl 

 

Kies bewust en informeer jezelf 

over natuurlijke ondersteuning 

rondom de bevalling 

Klassieke Homeopathie kan 

behulpzaam zijn bij:  

• het ondersteunen van de aanmaak 

van natuurlijke Oxytocine of bij 

gebruik van synthetische 

Oxytocine 

• het op gang brengen van de 

weeën 

• het stoppen van bloedingen 

• het op gang brengen en stimuleren 

van de melkvloed 

• pijn rondom de bevalling 

• zwangerschapsmisselijkheid 

• problemen met het uitdrijven van 

de placenta 

• slaapproblemen 

• bekkeninstabiliteit 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

Kies bewust natuurlijk! 

Deze folder is bedoeld om meer informatie 

te verstrekken over de werking van 

synthetische hormonen zoals Oxytocine, 

dit hormoon wordt vaak ingezet rondom 

de bevalling.  

Wat is synthetische Oxytocine? 

Oxytocine komt van nature voor in ons 

lichaam en speelt een belangrijke rol 

tijdens de zwangerschap en bevalling. 

Een belangrijk hormoon dus! 

Daarnaast bestaat er synthetische 

Oxytocine, dit wordt regelmatig ingezet 

rondom de bevalling. Maar deze werking  

is anders dan natuurlijke oxytocine. En 

tijdens een bevalling kan de aanmaak van 

natuurlijke oxytocine onderdrukt worden 

door de synthetische variant. Dit kan 

gevolgen hebben. Wees je hiervan bewust 

en overleg met je verloskundige en/of 

raadpleeg een klassiek homeopaat.  

‘Goed om bewust te zijn van een 

gezonde zwangerschap en om 

jezelf en je kindje goed voor te 

bereiden op een gezonde 

natuurlijke bevalling’. 

Mogelijke klachten bij de moeder 

- Een vervreemd gevoel van zichzelf, 

(postnatale) depressie; 

- Geen band met het kindje voelen; 

- Verminderde zin in seks, dit kan zelfs 

tot een jaar of langer aanhouden; 

- Een ‘vlak’ gevoel: alle vreugde is weg; 

- Borstvoeding komt moeilijk of niet op 

gang, of de productie is heel laag. 

 

Mogelijke klachten bij de baby of 
oudere kinderen 

- In- en doorslaapproblemen; 

- Onrust en angst; 

- Hechtingsproblemen; 

- Overstrekken bij huilbuien of maar 

blijven huilen zonder aanwijsbare 

reden; 

- Plotselinge extreme woede-

uitbarstingen of een heel kort lontje 

hebben, wat geen fase meer is, 

stemmingswisselingen; 

- Overgevoeligheden bij gevoelige 

kinderen: als kriebelende etiketjes 

in de kleding, last van de naden in 

sokken, overgevoelig voor geuren 

& licht en geluid; 

- Prikkelgevoeligheid 

- Eetproblemen 

- Extreem aanhankelijk, even uit het 

beeld verdwijnen levert enorme 

stress op. Ook zijn er kinderen die 

zich juist extreem afzetten tegen 

één of beide ouders en willen niet 

geknuffeld worden. 

 

 


