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Wat leuk! Je bent zwanger. Proficiat! Je staat aan het begin van een reis die voor jou 
een fantastisch avontuur zal worden. Daar ben ik zeker van! 

Peter Parker (ja, die van Spiderman!) zei ooit: ‘With great power comes great 
responsibility.’ Jij hebt de wonderbaarlijke kracht om een nieuw leven op de wereld 
te zetten. Daartegenover staat wel dat je nu een heel grote verantwoordelijkheid 
draagt.

Dat je dit boek in handen hebt, wijst erop dat je deze onvergetelijke negen maanden 
net als vele anderen op een zo natuurlijk mogelijke manier wilt doorbrengen. En 
daar heb je groot gelijk in.

Wist je dat in de Chinese cultuur de verjaardag van een persoon berekend wordt 
vanaf de dag van de conceptie? De foetus is een wezentje dat hoort, ruikt, smaakt, 
voelt en alles deelt met zijn toekomstige moeder. Daarom moet je het wonder in je 
buik alle kansen geven. 

Tussen het moment waarop je weet dat je zwanger bent en de bevalling zitten 
ongeveer negen maanden vol magische en onvergetelijke momenten waarop je 
fysiek en emotioneel één kunt worden met je baby. Zelf heb ik na twee fantastische 
zwangerschappen twee lieve dochters op de wereld gezet. Ik had amper kwaaltjes 
en heb genoten van de hele periode.
Maar een zwangerschap zonder kwaaltjes is lang niet voor iedereen weggelegd. We 
zijn allemaal verschillend en de ene zwangerschap is de andere niet. Misselijkheid, 
zware benen en veel andere, nog minder leuke ervaringen kunnen uitmonden in 
een emotionele rollercoaster. En wat als je verkouden wordt en medicatie moet 
nemen? 

Na mijn opleiding tot herborist/kruidenverwerker heb ik mij toegelegd op deze 
problematiek. Hoe kan ik zwangere vrouwen ondersteunen bij hun klachten zodat 
die negen maanden ook voor hen een mooie tijd worden? Nu mijn twee dochters op 
elk moment kunnen beslissen om voor een kind te gaan, ben ik dubbel gemotiveerd 
om mijn kennis te delen. Zonder heilige huisjes te ontzien!

Laat dit boek zeker geen reden zijn om je arts of verloskundige níét te 
raadplegen. Zij begeleiden je in deze periode en weten wat goed is voor jou. 
Zij kunnen ook snel een complicatie vaststellen en het juiste gevolg eraan geven. 
Maar deze tip wil ik je toch al meegeven: let op met medicatie (ook planten en 
kruiden) en wat je op je huid smeert, zeker in het eerste trimester, wanneer zich de 
organen van de foetus vormen.
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Dit boek is geen medisch handboek.

Medicinale planten, kruiden en aanverwante producten kunnen zeer waardevol zijn 
en helpen, maar ook al is het een zachte of natuurlijke methode, ze zijn zeker niet 
zonder gevaar.

• Ze kunnen schadelijk zijn bij langdurig gebruik.

• Ze kunnen naast hun gewenste werking ook ernstige ongewenste effecten 
met zich meebrengen.

• Ze kunnen de werking van andere geneesmiddelen of van andere kruiden 
beïnvloeden. Vele planten kunnen gevaarlijk zijn tijdens de zwangerschap en 
borstvoeding.

• Ze kunnen ongewenste bijwerkingen veroorzaken die schadelijk kunnen 
zijn voor moeder en foetus.

 → Wees voorzichtig met het vervangen van een regulier medicijn door een 
plantenbereiding!

 → Wees ook voorzichtig met het gebruiken van kruidenmengsels of 
-supplementen die zonder voorschrift verkregen kunnen worden.

Lees alle informatie altijd aandachtig door.

Niet alle kruiden zijn voor iedereen geschikt.
Laat bij voorkeur door een arts een diagnose stellen en laat je door een 
professioneel opgeleid persoon begeleiden. Ga zelf niet experimenteren met 
kruiden.

Medicinale planten kunnen dus helpen tijdens de zwangerschap en tijdens de 
bevalling of zelfs nadien, maar je moet de juiste indicaties en contra-indicaties 
kennen.
Als herborist mag ik geen zwangere vrouwen behandelen. Ik kan wel een en ander 
duidelijk stellen en raad geven zodat jullie zeker niet naar de verkeerde kruiden 
grijpen. Maar uiteindelijk zal alleen je arts of verloskundige je diagnose stellen en 
je de correcte behandeling geven.
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• Beperk het gebruik van planten in vloeibare vorm. Soms wordt er alcohol 
gebruikt om de inhoudsstoffen te extraheren. Probeer een equivalent te 
vinden op basis van glycerine.

• Let tijdens de eerste maand van de borstvoeding op met de orale inname 
(via de mond) van kruidenmedicatie. De planten kunnen de smaak van de 
moedermelk wijzigen en zo de borstvoeding beïnvloeden. Toch zijn er een 
paar kruiden die net wel een betere smaak geven aan de moedermelk. Maar 
dat is stof voor mijn volgende boek.

• Zwangerschap kan gepaard gaan met pijn. Als reguliere medicijnen niet 
aan te raden zijn, kunnen andere therapieën soelaas geven tot je met je 
arts gesproken hebt. Bij gewrichtspijn (vooral tussen het heiligbeen en het 
bekken), spierpijn en tandpijn denken we dan aan thermotherapie (zakjes 
met gel om te verwarmen of te verkoelen). Studies wijzen ook op het nut van 
acupunctuur. Voor wie rug- of hoofdpijn heeft, is een goede levenswijze de 
eerste stap naar herstel.

• Ik zou boeken vol kunnen schrijven met plantenweetjes en mogelijke 
behandelingen. Maar ik stel me in jullie plaats. Jullie zouden door de bomen 
het bos niet meer zien. Dus beperk ik mij tot ondersteunende behandelingen 
met kruiden die je makkelijk in de handel vindt. Herboristen of kruidenkenners 
kennen allicht nog veel meer planten, maar wat ben je met informatie over 
een Afrikaanse zwam als je hemel en aarde moet verzetten om die in België te 
vinden? Keep it simple! Als je zwanger bent, kun je je energie beter steken in 
nuttige dingen in plaats van in het zoeken naar die o zo zeldzame plant, terwijl 
in de winkel om de hoek een makkelijk alternatief beschikbaar is.

• In dit boek stel ik je een aantal planten voor die ondersteuning geven bij  
courante kwaaltjes, met behulp van fytotherapie, aromatherapie, 
gemmotherapie en algemene levensadviezen. Er zijn ook natuurlijke 
therapieën die niet tot mijn kennisdomein behoren en die ik graag 
overlaat aan de specialisten ter zake. Ik heb het dan over acupunctuur, 
bachbloesemtherapie, holistische benadering en homeopathie.


