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Niets kan een mens zo verwonderen als de ontwikkeling van een baby in het moeder-
lichaam. In een nietig bevrucht eicelletje liggen alle eigenschappen opgesloten van de 
mens die er uit voortkomt. Een celletje dat onzichtbaar is voor het blote oog heeft de 
kiemkracht in zich om een baby te ontwikkelen, zonder dat we er iets aan hoeven te doen. 
Hoe die ontwikkeling, in de ideale situatie, verloopt leest u in dit artikel.

BEVrucHtINg
Hoewel er maar één zaadcel nodig is voor 

de bevruchting, komen er 200 tot 300 mil-

joen zaadcellen binnen. Daarvan bereiken 

er 300 tot 500 de plaats van bevruchting 

in het eerste deel van de eileider. In de 

eerste fase zullen de zaadjes de bescher-

mende laag om de eicel binnen dringen 

onder invloed van bepaalde enzymen. 

Daarna wordt de tweede beschermende 

laag bedwongen. Zodra het eerste zaadje 

in de eicel is aangeland, verandert direct 

de doorlaatbaarheid van de celwand, zo-

dat andere zaadcellen de celwand niet 

verder kunnen binnendringen. Het cel-

membraan van het zaadje blijft achter in 

de wand van de eicel. Zodra de zaadcel in 

de eicel zit vormen de chromosomen een 

blaasvormige kern. Het zaadje beweegt 

zich naar de vrouwelijke kern. Het kop-

gedeelte begint te zwellen en vormt een 

mannelijke kern. Het staartgedeelte raakt 

los van het kopgedeelte en degenereert. 

De kernen verdubbelen hun DNA. De ver-

smelting van de kernen vindt nu plaats.

 

EErStE wEEk
Er ontstaat een spoelvorm waarin de chro-

mosomen zich rangschikken. Ze splitsen 

zich in de lengterichting en begeven zich 

naar de tegenoverliggende polen. Ver-

volgens ontstaat een diepe groeve aan 

de oppervlakte van de cel waardoor de 

celinhoud langzaam in tweeën wordt ge-

deeld. Het tweecellig stadium wordt on-

geveer 30 uur na de bevruchting bereikt. 

Daarna gaat de celdeling in snel tempo 

door. Na 40 uur zijn er 4 cellen en na 3 

dagen zijn er 12 tot 60 cellen. Na 4 dagen 

ontstaat de morula, een op een moerbei 

gelijkend bolletje cellen. Uit de binnen-

ste cellaag ontwikkelt zich het embryo en 

uit de buitenste laag de placenta. Onge-

Van bevruchte cel tot baby
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veer 60 uur na de bevruchting heeft de 

bevruchte eicel de baarmoeder bereikt. 

De beschermlaag die de morula omgeeft 

gaat nu verdwijnen. Het morula stadium 

ontwikkelt zich tot blastula stadium waar-

in de cellen verschillend van grootte zijn. 

De blastula begint zich nu in te graven in 

het slijmvlies van de baarmoeder. Onder 

invloed van progesteron gaat het baar-

moederslijmvlies opzwellen en scheiden 

de klierbuisjes meer vocht af. 

twEEdE wEEk
De buitenste cellaag vormt de trofoblast. 

De binnenste cellaag wordt de embryo-

blast genoemd. Uit de embryoblast ont-

wikkelt zich in de tweede week het en-

todermale kiemblad en het ectodermale 

kiemblad, die elk bestaan uit een laag van 

verschillende cellen. Op de negende dag 

ontstaat de primitieve dooierzak en aan  

de embryonale kant begint de trofoblast 

zich verder te ontwikkelen. Dit wordt la-

ter de placenta. Op de elfde dag is de 

blastula als een kleine verhevenheid aan 

de binnenkant van de baarmoederwand 

zichtbaar. Het bloed van de moeder gaat 

nu door het trofoblast stromen. De pri-

mitieve dooierzak wordt kleiner en de 

secundaire dooierzak gaat zich ontwikke-

len. Op dag 13 is er volledige innestelling 

in de baarmoederwand en wordt de blas-

tula volledig van moederbloed voorzien. 

Er ontstaat een hechtsteel die het embryo 

met de trofoblast verbindt en zich later tot 

de navelstreng ontwikkelt.

dErdE wEEk
In de derde week ontstaat er een spleet 

tussen het ectodermale en entodermale 

kiemblad waarin zich nieuwe cellen vor-

men: het mesodermale kiemblad. Uit 

het ectoderm wordt al in de derde week 

begonnen met de vorming van het cen-

trale zenuwstelsel. Tegen het einde van 

de derde week vormen zich bloedvaatjes 

waardoor placenta en embryo met elkaar 

worden verbonden. De hechtsteel ontwik-

kelt zich verder.

VIErdE tot acHtStE wEEk
De kiembladen vormen ieder een aantal 

specifieke organen en weefsels. Tegen 

het eind van deze periode, die de embry-

onale periode wordt genoemd, zijn de 

voornaamste orgaanstelsels aangelegd. 

Ook zijn dan de belangrijkste uitwendige 

lichaamskenmerken herkenbaar. In de 

vierde week wordt de neurale buis ge-

vormd met het toekomstige ruggenmerg 

en zogeheten hersenblaasjes. In deze 

week ontstaan ook de labyrintblaasjes 

waaruit zich later het gehoor- en even-

wichtsorgaan ontwikkelt. In de vijfde 

week vormen de oogblaasjes, die een 

uitstulping zijn van de hersenen, met cel-

len van het ectoderm, de lens. Over het 

algemeen worden de weefsels en orga-

nen die met de buitenwereld in contact 

staan gevormd door het ectoderm, zoals 

het zenuwstelsel, de zintuigen, nagels, 

glazuur van tanden, talg- en zweetklie-

ren, borstklieren en de hypofyse. Uit 

het mesoderm wordt spierweefsel, on-

derhuids bindweefsel, kraakbeen, bot, 

de organen van het urinestelsel, bijnie-

ren, geslachtsorganen en milt gevormd. 

Bloedcellen, bloedvaten en de hartbuis 

worden eveneens vanuit het mesoderm 

aangelegd. Het belangrijkste orgaan dat 

uit het endodermale kiemblad ontstaat, 

is de darm. Naarmate de ontwikkeling 

van de neurale buis en de hersenblaasjes 

toeneemt, treedt een sterke kromming op 

in de lengterichting. Daardoor wordt een 

steeds groter deel van de dooierzak in het 

embryo opgenomen en vormt de darm.  

De darm wordt later smaller en langer.  

Aan het einde van de vierde week vormen 

de hechtsteel en de steel van de dooierzak 

de navelstreng. De dooierzak, die in de 

eerste weken dient voor voeding, verliest 

nu zijn functie. Tijdens de verdere ontwik-

het hoofd is groter dan de rest van  
het lichaam in belang van de passage 

door het geboortekanaal
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keling ontstaat uit het entodermale kiem-

blad de binnenbekleding van luchtwegen, 

de blaas, urinewegen, middenoorholte en 

de buis van Eustachius. Daarnaast wordt 

het weefsel van de amandelen, de schild-

klier, de bijschildklier, de thymus, de le-

ver en de alvleesklier uit het entoderm 

gevormd. Tijdens de tweede maand krijgt 

het hoofd een enorme afmeting en wor-

den gezicht, ogen, oren, neus, armen en 

benen aangelegd. Daarna ontstaan han-

den, voeten en oorschelpen.

dErdE maaNd tot HEt EINdE 
VaN dE ZwaNgErScHap
De periode van de derde maand tot het 

einde van de zwangerschap wordt de foe-

tale periode genoemd. In deze periode is 

er een snelle groei van het lichaam, de or-

ganen en de weefsels. Gedurende de der-

de maand verplaatsen de ogen zich meer 

naar de voorzijde van het gezicht. Armen 

en benen krijgen hun normale lengte. De 

uitwendige geslachtsorganen ontwikkelen 

zich zodat vanaf de derde maand door mid-

del van een echo het geslacht kan worden 

vastgesteld. Tijdens de vijfde maand wor-

den de bewegingen van de baby goed ge-

voeld door de moeder. In de tweede helft 

van de zwangerschap gaat de baby flink 

groeien. In de zesde maand heeft de foetus 

een gerimpeld voorkomen. Een baby die in 

de zesde of de eerste helft van de zevende 

maand wordt geboren heeft moeite om 

te overleven omdat de luchtwegen en het 

centrale zenuwstelsel nog niet voldoende 

ontwikkeld zijn. Tegen het einde van de 

zwangerschap is de baby voller en ronder 

geworden door onderhuids vet. Tevens is 

de huid bedekt met smeer. Bij een jonge-

tje behoren de testis in het scrotum te zijn 

ingedaald. Het hoofd is nog steeds groter 

dan de rest van het lichaam in belang van 

de passage door het geboortekanaal.

gEBoortE
Wanneer het kindje zich in de baarmoeder 

volledig heeft ontwikkeld, zal het dieper 

in het bekken van de moeder  zakken, met 

het hoofdje naar beneden. De foetus geeft 

nu signalen af die tot de productie van 

prostaglandine aanzetten. Dit zijn hormo-

nen die er voor zorgen dat de baarmoe-

derhals zachter wordt en de baarmoeder 

wat gaat samentrekken. Hierdoor zal de 

slijmprop die de baarmoederhals afsloot 

tijdens de zwangerschap, los komen. Met 

iedere wee wordt de baarmoederhals 

kleiner. Als de baarmoederhals de juiste 

vorm heeft aangenomen treedt er ontslui-

ting op, de baarmoedermond gaat open. 

Er ontstaan nu ontsluitingsweeën. De 

baby drukt met het achterhoofd tegen de 

baarmoederhals. Hierdoor gaat de baar-

moedermond steeds meer openstaan. 

Het kind heeft de kin stevig op de borst 

gedrukt en de armpjes strak langs het lijf. 

De ontsluitingsweeën zorgen ervoor dat 

de vliezen breken waardoor het vrucht-

water weg kan lopen. Door het drukkende 

gewicht van de baby op de baarmoeder-

mond worden er zenuwimpulsen naar de 

hypothalamus gestuurd, die de hypofyse 

aanzet tot de productie van het hormoon 

oxytocine. 

Dit hormoon veroorzaakt persweeën die 

zorgen voor de uitdrijving van de baby. De 

spieren in de baarmoederwand worden 

hierdoor krachtig samengetrokken. Bij 

iedere wee krijgt het kind minder zuurstof 

omdat de placenta minder bloedtoevoer 

krijgt. De bijnieren van de baby vormen 

grote hoeveelheden adrenaline en nor-

adrenaline om deze hindernis te kunnen 

doorstaan. Hierdoor wordt de hartslag 

versneld en het bloedsuikerniveau ver-

hoogd. Tevens vermindert adrenaline de 

vorming van longvloeistof waarmee de 

longblaasjes zijn gevuld. Dit is nodig om 

de baby voor te bereiden op de ademha-

ling. De schedelbeenderen van het kind 

worden tegen elkaar gedrukt om het ge-

boortekanaal te passeren. Het hoofdje 

gaat draaien waardoor de moeder het 

gevoel krijgt te moeten persen. Wanneer 

eenmaal het hoofdje eruit is, zal de rest 

van het lichaam snel volgen. Als de baby 

zijn eerste schreeuw geeft ontplooien de 

longen zich. De navelstreng wordt door-

geknipt. De baby is geboren!  
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duur VaN dE ZwaNgErScHap
De duur van de zwangerschap wordt op 

verschillende manieren berekend. Vaak 

wordt gerekend vanaf de eerste dag van 

de laatste menstruatie. Men neemt al-

gemeen aan dat de zwangerschap dan 

40 weken of 280 dagen duurt. Wanneer 

gerekend wordt vanaf het moment van 

bevruchting, komt men uit op 38 weken 

of 266 dagen. Vanaf 3 maanden kan de 

leeftijd van de baby worden vastgesteld 

aan de afstand die wordt gemeten van de 

kruin tot de stuit. (zie tabel)

LIcHamELIjkE VEraNdErINgEN
Tijdens de zwangerschap verandert de 

hormonale balans bij de moeder. Er ont-

staat een hoge concentratie HCG (hu-

mane chorion gonadotrofine). Dit zorgt 

ervoor dat het zwangerschapshormoon 

progesteron toeneemt en de menstru-

atie uitblijft. Door de hoge concentratie 

progesteron ontstaan veranderingen in 

de elasticiteit en de doorbloeding van 

de buikwand, baarmoeder, schede en 

perineum. Tevens verslappen de spieren 

van de buik om het uitzetten van de buik 

mogelijk te maken. De borsten zetten op 

door een verhoogde doorbloeding en toe-

name van klierweefsel. Dit ontstaat ter 

voorbereiding op de melkproductie. On-

der invloed van progesteron worden de 

botten van het bekken weker. Dit maakt 

een goede bevalling mogelijk.

pSycHIScHE VEraNdErINgEN
Het merendeel van de zwangere vrouwen 

ondergaat psychische veranderingen. Dit 

ontstaat niet alleen door de verandering 

die een zwangerschap in het leven van de 

moeder teweeg brengt, maar ook door de 

hormonale veranderingen. 

Voorbeelden hiervan zijn:

-  Intensieve gevoelens van geluk, 

 toekomstverwachting of angst.

- Sterk wisselende stemmingen.

- Meer dromen.

-  In zichzelf gekeerd zijn, verminderde 

belangstelling voor de omgeving.

- Veranderde seksualiteitsbeleving.

Meestal weet de moeder zich goed aan 

te passen aan deze lichamelijke en psy-

chische veranderingen, hoewel deze ook 

ongemakken kunnen veroorzaken.

toename in lengte en gewicht van de foetus
Leeftijd in weken Kop-stuitlengte in cm Gewicht in grammen
 9 - 12   5 - 8  10 - 45
 13 - 16  9 - 14  60 - 200
 17 - 20  15 - 19  250 - 450
 21 - 24  20 - 23  500 - 820 
 25 - 28  24 - 27  900 - 1300
 29 - 32  28 - 30  1400 - 2100
 33 - 36   31 - 34  2200 - 2900
 37 - 40  35 - 36  3000 - 3400

2  Amber A. van Namen

Een zwangerschap is een spannende periode 

in het leven van toekomstige ouders. Behalve 

dat de moeder lichamelijke en emotionele 

veranderingen ondergaat, zal ook het leven 

na de zwangerschap veranderen. 

daarom is het goed dat de zwangerschap 

een bepaalde periode in beslag neemt  

om de moeder de kans te geven zich  

hierop voor te bereiden.

Zwangerschap
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Van alles wat u tijdens de  
zwangerschap eet of drinkt, 
komt een deel door de placenta 
bij de baby terecht. gezonde 
voeding is daarom essentieel 
voor de goede conditie van  
het (ongeboren) kind. Houdt 
er rekening mee dat ook onge-
zonde belastende stoffen bij de 
foetus terecht komen en dat 
deze daar zeer gevoelig voor 
is. tijdens de zwangerschap 
is van bepaalde stoffen meer 
nodig dan onder normale om-
standigheden. 
Een vernieuwd voedingspa-
troon is niet alleen tijdens, 
maar ook voor de zwanger-
schap belangrijk. dit mag 
echter geen stress ople-
veren en moet praktisch 
haalbaar zijn.

VarIatIE
Eet gevarieerde, zoveel mogelijk onbe-

werkte en verse voeding. Daarmee krijgt 

u de verschillende essentiële voedings-

stoffen binnen. Probeer gewichtsverlies 

in de zwangerschap te voorkomen, want 

dan komen opgeslagen afvalstoffen en 

toxines vrij die schadelijk kunnen zijn 

voor de baby. 

gEraffINEErdE SuIkErS
Gebruik zo min mogelijk suiker, niet al-

leen in koffie of thee maar ook de verbor-

gen suikers in koek, snoep, gebak, fris-

drank en ijs. Dit bevat wel veel calorieën 

maar geen waardevolle stoffen.

oLIE EN VEt
Essentiële oliesoorten zijn van groot be-

lang voor de ontwikkeling van het zenuw-

stelsel van het kind. Linolzuur en alfa-

linoleenzuur komen voor in lijnzaadolie 

en hennepzaadolie. Daarnaast zijn noten 

en zaden leveranciers van essentiële olie. 

Omega-3 vetzuren komen voor in vette 

vis. Veel vissoorten bevatten echter zware 

Voeding  in de zwangerschap

2 Amber A. van Namen
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metalen. Daarom is het aan te bevelen om 

in plaats van vette vis visolie capsules van 

goede kwaliteit te gebruiken. Op brood 

kunt u roomboter smeren. Om te bakken 

of braden is olijfolie of kokosolie het meest 

geschikt. Het is echter beter om olie en 

vetten zo min mogelijk te verhitten.

koffIE
Gebruik niet meer dan 3 kopjes koffie per 

dag (= 300 mg cafeïne). Bij inname van 

meer dan 300 mg. cafeïne kunnen kin-

deren een laag geboortegewicht krijgen. 

Bovendien veroorzaakt het stress en ver-

stoort het de stofwisseling. Let ook op het 

gebruik van cola en chocola die eveneens 

cafeïne bevatten.    

aLcoHoL
Wetenschappelijk onderzoek heeft uit-

gewezen dat zelfs kleine hoeveelheden 

alcohol kunnen leiden tot lichamelijke-, 

geestelijke- en gedragsstoornissen. 

Bovendien veroorzaakt het een laag ge-

boortegewicht. Alcohol is daarom in de 

zwangerschap geheel af te raden.

VItamINES EN mINEraLEN
Van sommige vitamines en mineralen is in 

de zwangerschap beduidend meer nodig. 

Het is zinvol naast een gevarieerde voe-

ding sommige vitamines en mineralen in 

de vorm van voedingssupplementen in te 

nemen.

VItamINE a
Zwangere vrouwen hebben een verhoog-

de behoefte aan vitamine A. Extra vitami-

ne A kan worden ingenomen in de vorm 

van Beta-caroteen. Beta-caroteen wordt 

in ons lichaam omgezet in vitamine A.

foLIumZuur
Foliumzuur speelt een belangrijke rol in de 

vorming van het centrale zenuwstelsel. Bij 

inname van 400 mcg Foliumzuur per dag 

is de kans op neuraalbuisdefecten, zoals 

een open ruggetje, kleiner. Naast Folium-

zuur zijn in dit verband ook vitamine B12 

en B6 belangrijk. De Neuraalbuis begint  

zich al in de 3e week van de zwanger-

schap te ontwikkelen. De grondslag van 

een defect kan dan al worden gelegd. Wilt 

u dit voor zijn, dan dient u met het inne-

men van foliumzuur, vitamine B12 en vita-

mine B6 te beginnen zodra er kans is op 

een zwangerschap.

VItamINE d EN caLcIum
Om het botstelsel van de baby aan te leg-

gen is veel vitamine D en calcium nodig. 

Uit melk kun je nauwelijks calcium opne-

men omdat deze zich binden aan het in 

melk aanwezige fosfor. Dit is een zeer sta-

biele verbinding waarvan calcium moei-

lijk los te koppelen is voor gebruik in het 

menselijk lichaam. Calcium uit noten, za-

den en koolsoorten kan wel goed worden 

gebruikt. Het is in de zwangerschap zinvol 

om daarnaast vitamine D en calcium als 

supplement in te nemen.

magNESIum
Extra magnesium is nodig om het geboor-

tegewicht en de ontwikkeling van de baby 

gunstig te beïnvloeden. Tevens werkt 

magnesium bloeddrukverlagend.

muLtIVItamINE
In speciaal voor de zwangerschap samen-

gestelde multivitamines zijn bovenge-

noemde producten opgenomen.

Voeding  in de zwangerschap
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Zwangerschaps kwaaltjes, 
wat doe je eraan?
tijdens de zwangerschap ontstaan vaak kwaaltjes. meestal zijn deze onschuldig en van 
tijdelijke aard. Ze kunnen echter ook behoorlijk hinderlijk zijn en aan blijven houden. 
Soms zijn klachten alarmerend en moet direct contact worden opgenomen met de verlos-
kundige, huisarts of gynaecoloog.

mISSELIjkHEId EN oVErgEVEN
Door de hoge concentratie HCG (humane 

chorion gonadotrofine) zijn veel vrouwen 

in het begin van de zwangerschap mis-

selijk. HCG is nodig om de productie van 

progesteron te stimuleren. Na 3 maan-

den neemt de concentratie HCG af omdat 

de placenta na 16 weken zelf progesteron 

gaat produceren. In deze tijd neemt de 

misselijkheid over het algemeen ook af.

Adviezen: probeer wat te eten en drin-

ken op bed. Sta rustig op. Eet regelma-

tig kleine hoeveelheden. Vermijd een 

lege maag. Gebruik een multivitamine 

en vitamine B-6. Er zijn speciaal voor de 

zwangerschap samengestelde multivi-

taminen verkrijgbaar. Zwangerschaps- 

misselijkheid is ook goed te bestrijden 

met homeopathische preparaten. Raad-

pleeg daarvoor een deskundige. 

Bij overmatig overgeven en extreme  

misselijkheid na de 4e maand dient u 

contact op te nemen met uw verloskun-

dige of arts.

2 Amber A. van Namen
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pIjNLIjkE BorStEN
Gespannen en pijnlijke borsten in de 

zwangerschap ontstaan door een ver-

hoogde doorbloeding van het borstweef-

sel in combinatie met hormonale veran-

deringen.

Advies: draag een goed passende en  

stevige BH. Gebruik naast een multivita-

mine extra vitamine B-6 om de hormonale  

veranderingen in de zwangerschap te on-

dersteunen. Geeft dit geen verbetering? 

Dan kunt u natuurgeneeskundig advies 

inwinnen.

aamBEIEN EN SpatadErEN
Progesteron zorgt voor een verslappend 

effect op de bloedvatwanden. Daarnaast 

ontstaat er een verhoogde druk op de 

bloedvaten van het onderlichaam door 

het toenemende gewicht van de baar-

moeder. Bovendien kan obstipatie, wat in 

de zwangerschap vaak voorkomt, druk op 

de bloedvaten van de endeldarm geven. 

Hierdoor ontstaan aambeien.

Advies: probeer de ontlasting soepel te 

houden door veel te drinken, fruit- en 

volkoren producten te eten en veel te be-

wegen. Pers niet te veel. Gebruik koude 

kompressen bij pijnlijke aambeien. Ga 

regelmatig lopen. Probeer lang staan en 

zitten te voorkomen. Masseer de benen 

van beneden naar boven. Ga met de be-

nen omhoog liggen of zitten. Draag plat-

te, stevige schoenen zodat u bij het lopen 

goed kunt afwikkelen. Ga niet met uw be-

nen over elkaar zitten. Gebruik extra vita-

mine C of OPC. Dit maakt de vaatwanden 

soepeler en sterker. Er zijn diverse zalven 

voor aambeien en spataderen te koop. 

U kunt daarvoor informatie inwinnen bij 

een goede drogist.

BEkkENINStaBILItEIt
De oorzaak van bekkeninstabiliteit is niet 

bekend. De klachten zijn een pijnlijk, 

beurs en moe gevoel in het kruis, in de on-

derrug en rond de heupen. Daarnaast is er 

een schommelende gang bij het lopen en 

startpijn bij beginnende bewegingen, zo-

als lopen en uit het bed stappen. Boven-

dien is er pijn bij onverhoedse bewegin-

gen, traplopen, fietsen, bukken, optillen 

van de benen en omdraaien in bed.

Advies: wissel rust en beweging af. Luister 

naar uw lichaam maar ontzie uw lichaam 

niet te veel. Blijven bewegen is belangrijk 

om spierkracht te houden. Til niet te veel. 

Zet eventueel een voet bij met traplopen. 

Neem bij veel pijn een warme douche of 

bad. Gebruik eventueel een bekkenband. 

Ga bij aanhoudende klachten eventueel 

naar een therapeut voor fysiotherapie, 

oefentherapie, mensendieck of caesar-

therapie. Gebruik vitamine D met een 

mineraalcomplex. Homeopathie en na-

tuurgeneeskunde zijn geschikte behan-

delmethoden voor de behandeling van 

bekkeninstabiliteit in de zwangerschap. 

Laat u informeren door een deskundige.

ZwaNgErScHapSmaSkEr
Door een verhoogde aanmaak van Me-

lanocyten Stimulerend Hormoon (MSH) 

worden meer pigmentcellen aange-

maakt. Hierdoor kunnen pigmentvlekken 

en sproeten ontstaan. Ook de donkere 

zwangerschapsstreep op de onderbuik is 

het gevolg hiervan.

Advies: probeer direct zonlicht te vermij-

den. Maak geen gebruik van de zonne-

bank. Gebruik een zonnehoed, zonnebril 

en zonnebrandcrème met een hoge be-

schermingsfactor. Smeer de vlekken in 

met vitamine E crème.

VagINaLE afScHEIdINg
Door verhoogde doorbloeding van de 

klieren in de vagina kan er een verhoogde 

afscheiding ontstaan.

Advies: gebruik geen inlegkruisjes. Dit 

heeft een broeierig effect waardoor mak-

kelijk schimmels kunnen ontstaan. Zolang 

de afscheiding blank is en niet jeukt hoeft 

u er niets aan te doen. Spoel het onder-

lichaam af met lauw water en trek vaker 

een schoon broekje aan. Heeft u wel jeuk 

en is de afscheiding gekleurd dan kan dit 

duiden op een schimmelinfectie. Dit kan 

ook in de zwangerschap met biologische 

producten goed behandeld worden. Loop 

er niet mee door, want dit kan tijdens de 

geboorte een schimmelinfectie in het 

mondje van de baby veroorzaken.

 

BLoEdVErLIES
Bloedverlies in het 1e trimester kan dui-

den op een beginnende miskraam. Bloed-

verlies in het 2e of 3e trimester kan ont-

staan door een voorliggende placenta. 

De placenta heeft zich dan ingenesteld 

in het onderste deel van de baarmoeder. 

Bloedverlies hoeft niet altijd te duiden 

op een ernstige situatie. Bloed kan ook 

worden veroorzaakt door een gezwollen 

baarmoedermond of een bloeding aan de 

rand van de placenta.

Advies: bij bloedverlies direct contact op-

nemen met de verloskundige of arts.

StrIaE
Zwangerschapsstriemen of striae zijn on-

derhuidse scheurtjes in het bindweefsel. 

Ze ontstaan door het oprekken van de 

huid tijdens de zwangerschap. Ze gaan 

niet meer weg maar zullen na verloop van 

tijd lichter worden. 

Advies: ter preventie kunt u de huid  

masseren met speciaal daarvoor be-

stemde olie of vochtinbrengende crème.  

Veel drinken en regelmatig vette vis 

eten of visolie innemen. Gebruik extra  

vitamine-E en OPC. 
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opgEZEttE HaNdEN EN VoEtEN
Oedeem kan het gevolg zijn van verhoging 

van progesteron. De druk van de baar-

moeder en het feit dat de terugstroom van 

bloed uit de baarmoeder voorrang krijgt 

op bloed elders uit het lichaam kunnen 

eveneens oedeem veroorzaken.

Advies: masseer regelmatig. Houd de 

benen omhoog als u ligt of zit. Veel  

bewegen brengt de circulatie op gang. 

Gebruik regelmatig wisselbaden of  

spoel de benen en handen af met koud 

water. Drink vochtafdrijvende thee en  

gebruik veel selderij.

BraNdENd maagZuur
Als de baarmoeder tegen de maag aan 

gaat drukken kan er brandend maagzuur 

ontstaan. De hoek tussen de maag en de 

slokdarm is dan minder scherp. 

Bovendien is de sluitspier van de maag 

verslapt onder invloed van progesteron. 

Dit kan eveneens brandend maagzuur 

veroorzaken. 

Advies: gebruik geen scherpe kruiden, 

koolzuurhoudende dranken, vet voedsel 

of zure vruchtensappen. Ga goed rechtop 

zitten en ga niet binnen twee uur na de 

maaltijd liggen. Gebruik kleine porties 

voedsel, goed over de dag verdeeld. U 

kunt groene klei gebruiken of een des-

kundige raadplegen voor het gebruik van 

natuurgeneesmiddelen.

BLoEdarmoEdE
Tijdens de zwangerschap kan er meer ijzer 

naar het kind gaan, waardoor de moeder 

bloedarmoede kan krijgen. 

Advies: eet veel verse groente en fruit. 

Gebruik geen thee en melk bij de maaltij-

den, die gaan de opname van ijzer tegen. 

Gebruik bij elke maaltijd een tablet vita-

mine C-500. Dit bevordert de ijzeropna-

me. Gebruik regelmatig abrikozen en een 

kruidenelixer tegen bloedarmoede. 

ZwaNgErScHapSSuIkErZIEktE
Het is belangrijk de bloedsuikerspiegel af 

en toe te laten controleren in de zwanger-

schap. Er kan een lichte vorm van suiker-

ziekte ontstaan die na de zwangerschap 

weer verdwijnt. Als dit niet wordt behan-

deld kan de baby te zwaar worden. Dit 

maakt de bevalling moeilijk. 

Advies: gebruik geen suiker en producten 

die suiker bevatten. Beperk het gebruik 

van vet voedsel. Gebruik een voedings-

supplement speciaal samengesteld ter 

ondersteuning bij suikerziekte.

HogE BLoEddruk
Bij de meeste vrouwen gaat de bloed-

druk in de zwangerschap omhoog. Dit 

komt omdat de totale hoeveelheid bloed 

met ongeveer 1 liter toeneemt. De ver-

loskundige zal dit in de gaten houden. 

Als de bloeddruk te hoog wordt, kan dit 

duiden op zwangerschapsvergiftiging. Dit 

noemen we tegenwoordig pre-eclampsie. 

Hierdoor ontstaat het HELLP-syndroom. 

Dit is een afkorting waarbij de letter H 

staat voor het vernietigen van de rode 

bloedlichaampjes, EL voor leverfunctie 

stoornis en LP voor de lage waarde van de 

bloedplaatjes. Bij pre-eclampsie ontstaat 

een ernstig ziek gevoel. Als de patiënt 

niet wordt behandeld ontstaan zwanger-

schapsstuipen met heftige trekkingen van 

armen en benen, bijten op de tong, uri-

neverlies en uiteindelijk zal de patiënt in 

coma raken. Dit noemt men een eclamp-

sie. Deze situatie kan levensbedreigend 

zijn, zowel voor de moeder als het kind. 

Bij het HELLP-syndroom is een zieken-

huisopname noodzakelijk.

Advies: bij hoge bloeddruk is het belang-

rijk dat u 6 tot 8 glazen water per dag 

drinkt. Zorg voor voldoende ontspan-

ning. Gebruik niet te veel zout. Eet veel 

groente en fruit. Gebruik Magnesium  

tabletten. Vraag eventueel natuurge-

neeskundig advies.
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watEr
Voor de ontwikkeling van een enkele cel 

tot een voldragen baby vinden miljoenen 

celdelingen plaats. Elke cel bestaat voor 

het grootste gedeelte uit water. Voor deze 

ontwikkelingsprocessen is veel water no-

dig. Dat water wordt onttrokken aan de 

moeder. Bovendien krijgt de moeder in de 

zwangerschap een liter bloed extra. Ook 

bloed bestaat voor het grootste gedeelte 

uit water. Drink daarom in de zwanger-

schap minimaal twee liter water per dag.

ZwaNgErScHapSmISSELIjkHEId
Dokter F. Batmanghelidj heeft veel onder-

zoek gedaan naar het belang van water 

voor het menselijk lichaam. Hij schrijft in 

een van zijn boeken dat zwangerschaps-

misselijkheid wordt veroorzaakt door het 

tekort aan water van het moederlichaam. 

De meeste vrouwen gaan pas later in de 

zwangerschap meer drinken waardoor de 

misselijkheid verdwijnt. Andere weten-

schappers hebben er een andere verkla-

ring voor. Het is echter niet moeilijk om 

de proef op de som te nemen. Drink mi-

nimaal twee liter water per dag, mogelijk 

verdwijnt uw misselijkheid.

uItdrogINg
Koffie, thee en alcohol onttrekken veel 

water aan het lichaam. Als men dat veel 

drinkt moet er extra water worden gedron-

ken. Drinkt een zwangere vrouw te weinig 

water dan zal haar lichaam in een stress 

situatie komen. Er zullen noodvoorzienin-

gen worden getroffen om het aanwezige 

water zo effectief mogelijk te verdelen. 

Daardoor ontstaan hormonale en chemi-

sche veranderingen. Hoewel de foetus niet 

snel een tekort aan water krijgt, zal het wel 

reageren op het lichamelijke aanpassings-

gedrag van de moeder. Hoewel de placen-

ta als een selectieve barricade werkt, laat 

het wel deze veranderde samenstelling van 

stoffen door. Het chemische milieu waarin 

het ongeboren kind zich ontwikkeld is niet 

meer gezond. Mogelijk laat dit geestelijke 

en lichamelijke afdrukken na die het kind 

de rest van zijn leven meeneemt. 

aLcoHoL
Van alcohol is aangetoond dat het de 

aanmaak en de werking van vasopres-

sine afremt. Wanneer er gebrek aan water 

is, wat zich regelmatig voordoet, treedt 

vasopressine in werking. Vasopressine 

is een hormoon dat er voor zorgt dat er 

kleine perforaties in de celwand worden 

gemaakt om alleen water binnen te laten. 

Wanneer de moeder alcohol drinkt in de 

zwangerschap komt dat via de placenta 

bij de baby terecht. Daardoor zal de baby 

ook te weinig vasopressine hebben. Het 

gevolg daarvan is dat de foetus te weinig 

water in de cellen krijgt. Aangezien de 

foetus nog in ontwikkeling is, is dat scha-

delijk voor de hersenen en de longen. De 

hersenstructuur en de longblaasjes heb-

ben zich bij de ongeboren baby nog niet 

gevormd. Daardoor kunnen misvormde 

longblaasjes ontstaan en de hersenen 

kunnen zich afwijkend ontwikkelen met 

geestelijke achterstand als gevolg.

Toxische stoffen zoals zware metalen, chemisch afval, bestrijdingsmiddelen en medicamenten moeten door de lever worden 
afgebroken. In ons vervuilde milieu komen we met zoveel van deze stoffen in aanraking, dat de meeste mensen een overbe-
laste lever hebben. Daarom zullen veel van deze stoffen niet afgebroken worden maar worden opgeslagen in ons vetweefsel. 
Een ongeboren kind heeft alleen vet in de hersenen. Pas in de laatste weken voor de geboorte krijgt de baby ook op andere 
plaatsen vet. Daardoor zullen toxische stoffen bij een foetus in de hersenen worden opgeslagen. Dit kan de oorzaak zijn van 
een slechte ontwikkeling van de hersenen. De gevolgen hiervan kunnen zijn: leerproblemen, concentratieproblemen, druk 
gedrag, autisme, geestelijke achterstand enz. We kunnen ons niet aan alle toxische stoffen onttrekken. Wel kunt u het ge-
bruik van medicijnen beperken tot uiterste noodzaak. Chemische medicijnen zijn nooit onschuldig! Chemische stoffen hebben 
dezelfde atomen, maar een andere molecuulstructuur dan natuurlijke stoffen. Daardoor passen ze niet bij onze inwendige 
lichaamsstructuur. Daarom gaat er naast de medicinale werking, ook een storend effect vanuit. De meeste medicijnen zijn 
chemisch bereid.

2  Amber A. van Namen

Het belang van de levensstijl van de moeder tijdens de zwangerschap wordt door velen 
niet op waarde geschat. de moeder is verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde 
omgeving waarin lichamelijk chemische processen kunnen plaatsvinden die noodzakelijk 
zijn voor een goede ontwikkeling van de foetus. daarvoor is niet alleen het gebruik van 
goede voeding maar ook het drinken van voldoende water zeer belangrijk. Helaas is het 
belang van water drinken tijdens de zwangerschap een onderbelicht item. 

water en zwangerschap
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weetjes: 
-  Als u borstvoeding geeft heeft u maar liefst 750 tot 1000 ml extra vocht per dag nodig.
-  Geef uw kind onder de 6 maanden nooit glutenbevattende levensmiddelen. Het maag- darmstelsel heeft zich dan nog niet voldoende 

ontwikkeld om gluten af te kunnen breken. Uw kind kan hieraan een levenslange overgevoeligheid voor gluten overhouden. Gluten 
zijn eiwitten die voorkomen in tarwe, rogge, haver, spelt en gerst. 

-  Eet tijdens de borstvoeding niet teveel sterke kruiden. Deze zijn te prikkelend voor de darmpjes van uw baby. 
-  Alcohol (dus ook bruin bier) tijdens de borstvoeding is schadelijk voor uw baby.
-  Eet tijdens de borstvoeding calciumrijke voeding, zoals koolsoorten, noten, sesampasta en vijgen.
-  Uw baby kan darmkrampjes krijgen van uien, koolsoorten, citrusvruchten, druiven en pruimen. Wees hier dus zuinig mee.  

BorStVoEdINg
Borstvoeding is de gezondste en meest 

natuurlijke manier om een baby te voe-

den. De moedermelk bevat alle stoffen 

die de baby nodig heeft om te groeien. 

Het beste is om de baby zo spoedig mo-

gelijk na de bevalling aan te leggen, zo-

dat de aanmaak van melk gestimuleerd 

wordt. De lippen van de baby sluiten bij 

het aanleggen om de tepel waardoor hij 

vacuüm wordt gezogen. De tong en het 

gehemelte masseren de melkkanalen 

waardoor de melk vrijkomt. Ook de melk 

in de meer naar achteren gelegen melk-

kanalen wordt naar buiten gezogen. 

tEpELkLoVEN
Neem de tijd voor het voeden van uw baby 

en leg uw baby goed aan. Dit voorkomt 

tepelkloven. Deze kunnen zeer pijnlijk 

zijn tijdens het voeden. Om tepelkloven 

te voorkomen kunt u uw borsten na elke 

voeding met lauw water wassen en goed 

afdrogen. Daarna kunt u de tepels dun 

insmeren met bijvoorbeeld Calendula 

emulsie. Breng de emulsie of zalf niet te 

dik aan om verstopping van de melkka-

naaltjes te voorkomen. 

BorStkLIEroNtStEkINg
Wanneer er bacteriën binnendringen via 

de tepel, kan borstklierontsteking ont-

staan. Dit gaat gepaard met een pijn-

lijke, rode zwelling. Vaak ontstaat borst-

klierontsteking na tepelkloven. Er wordt 

aangeraden om niet te stoppen met de 

borstvoeding. Wrijf de borsten in met 

Echinacea tinctuur en leg daar koude 

compressen op. U kunt het ontstekings-

proces ook op een andere manier af rem-

men. Smeer de borsten in met kwark en 

dek daarna af met een katoenen doek.

tE wEINIg mELkproductIE
Het komt voor dat de moeder niet genoeg 

melk heeft om haar baby te voeden. Dit kan 

het gevolg zijn van onder andere stress, ro-

ken, het gebruik van de anti-conceptiepil 

of het gebruik van tepelhoedjes. Om de 

borstvoeding te stimuleren kunt u uw baby 

vaker aanleggen. Daarnaast kunt u regel-

matig haver eten en dagelijks thee drinken 

van venkel-, anijs- en dillezaad. Veel drin-

ken is ook belangrijk en het eten van eiwit-

rijk voedsel, zoals kwark. ‘s Nachts wordt 

de meeste borstvoeding aangemaakt, dus 

leg uw baby ook ‘s nachts aan om de hoe-

2 M. van der Sluys

Borstvoeding en flesvoedingBorstvoeding en flesvoeding
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veelheid voeding te bevorderen. Door het 

zuigen van de baby aan de tepels wordt 

de hypothalamus gestimuleerd, waardoor 

de hypofyse oxytocine en prolactine af zal 

scheiden aan het bloed.  

oxytoNINE 
Deze stof werkt op de melkgangen en 

borstklieren. De melk wordt verspreid 

door de melkgangen met behulp van 

het samentrekken van de cellen rond de 

melkklieren. De melkgangen monden uit 

op de tepel en de melk komt naar buiten. 

Doordat, onder invloed van oxytonine, 

de baarmoeder vaker samentrekt, wordt 

het herstelproces van de baarmoeder 

bespoedigd. Oxytonine wordt ook wel 

‘knuffelhormoon’ genoemd. Dit hormoon 

wordt door iedereen aangemaakt (ook 

door mannen) bij positief contact, bij-

voorbeeld knuffelen en aanraken. Oxyto-

nine bevordert tevens de hechting tussen 

moeder en kind. 

proLactINE
Deze stof reguleert de borstvoeding. 

Als de baby meer en harder zuigt, stijgt 

de productie van prolactine en zal meer 

aanmaak van borstvoeding plaats vin-

den. Prolactine speelt dus een rol in het 

opnieuw geven van borstvoeding na een 

pauze of zelfs voeden bij adoptie. Ook de 

zogeheten heksenmelk (dit is een wittige 

afscheiding bij de tepels van een pasge-

boren baby) wordt veroorzaakt door pro-

lactine. Dit heeft de baby van de moeder 

meegekregen, net voor de geboorte.   

 

fLESVoEdINg
Wanneer het niet mogelijk of niet ge-

wenst is om borstvoeding te geven, kunt 

u kiezen voor flesvoeding. Deze poeders 

moeten gemengd worden met water en 

bestaan vaak voor het grootste gedeelte 

uit melk, afkomstig van de koe. Koemelk 

bevat meer eiwitten dan borstvoeding. 

Een kalf heeft veel eiwitten nodig omdat 

het direct na de geboorte gaat staan en 

lopen. Een baby daarentegen zal de eer-

ste weken alleen maar liggen, slapen en 

zuigen. Daarom heeft een baby minder 

eiwitten en meer vocht nodig. De fles-

voeding sluit dus niet perfect aan op de  

behoeften van een baby.

Er zijn meerdere soorten flesjes die ge-

bruikt worden voor de voeding van de 

baby. Bijvoorbeeld flesjes die vervaardigd 

zijn van kunststof, silicone of glas. Belang-

rijk is dat het flesje gesteriliseerd kan wor-

den. De plastic, kunststof en silicone fles-

jes zijn minder gezond dan glazen flesjes. 

Bij glas komen er geen schadelijke stoffen 

vrij die met de voeding meegegeven kun-

nen worden, in tegenstelling tot flesjes 

die gemaakt zijn van plastic, kunststof of 

silicone. Mocht het zo zijn dat een plastic 

flesje beschadigd is, dan kan dat de groei 

van bacteriën bevorderen. Bij barstjes of 

andere oneffenheden wordt aangeraden 

een nieuw flesje aan te schaffen. Kunst-

stof flesjes bevatten weekmakers zoals 

de giftige stof bisfenol. Bij het verwar-

men van de fles kunnen deze weekmakers 

vrijkomen en zich met de voeding ver-

mengen. In Canada is het verwerken van 

bisfenol in babyartikelen verboden. Ook 

in de VS is er een wetsvoorstel om dit te 

verbieden. In Nederland wordt het giftige 

bisfenol nog volop gebruikt in babyartike-

len. Als de autoriteiten zoals de VWA en de 

EFSA baby’s hier niet tegen beschermen, 

moeten de (aanstaande) ouders zelf hun 

verantwoording nemen.

Voordelen van borstvoeding:
- Borstvoeding is altijd voorhanden.
- Heeft de juiste temperatuur.
- Is steriel.
- Is goedkoop.
- Geeft een troostgevoel en heeft een kalmerende werking op de baby.
- Er is geen maximale dagelijkse hoeveelheid.
-  De moeder verbruikt veel energie waardoor het aangekomen gewicht sneller zal afnemen.
- Het zorgt voor hechting tussen moeder en kind.
- Minder kans op premenopauzale borst- en eierstokkanker.
- Beschermt tegen infecties bij de baby.
- Is licht verteerbaar.
- Moedermelk is perfect afgestemd op uw baby.
- Is altijd hygiënisch.

Nadelen van borstvoeding:
- De moeder moet zelf de baby voeden en is daardoor gebonden.
- Het is niet geheel duidelijk hoeveel voeding de baby binnenkrijgt.
-  Het kan zorgen voor een aantal fysieke klachten voor de moeder zoals tepelkloven, pijn 

door stuwing en een verhoogde kans op borstontsteking.

Voordelen van flesvoeding:
- Iedereen kan de baby voeden.
- Minder fysieke ongemakken voor de moeder.
- Er kan op vaste tijdstippen gevoed worden.
- Het is beter na te gaan hoeveel voeding de baby daadwerkelijk binnenkrijgt.

Nadelen van flesvoeding:
- Meer afwas.
- Duurder dan borstvoeding.
-  Als u een dagje uit gaat moet er heel wat meegenomen worden (denk aan de voeding zelf, 

water, flesje, flessenwarmer).
-  Vaak krijgt het kindje teveel voeding binnen waardoor hij of zij zwaarder wordt in  

gewicht. 
-  Door het verwarmen van de voeding in de magnetron gaat de kwaliteit van de voeding 

behoorlijk achteruit door beschadiging van waardevolle stoffen.
-  Flesvoeding is kunstmatig en minder gezond dan borstvoeding.

Borstvoeding en flesvoedingBorstvoeding en flesvoeding
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roken is dodelijk. deze tekst siert al geruime tijd 
het pakje sigaretten of sigaren. de betekenis van 
deze woorden is duidelijk, maar niet de termijn 
waarop de dood is te verwachten. dit is ook zo bij 
niet- rokers. wellicht de reden waarom rokers, on-
danks de nadrukkelijke waarschuwing, toch kiezen 
voor de gezondheidsrisico’s?

kIEZEN
Een baby kan niet kiezen en heeft nog 

geen inspraak bij de keuze van zijn ou-

ders. Ouders, ook eventueel in wording, 

hoeven er niet veel moeite voor te doen 

om enige feiten te verzamelen over de 

risico’s van roken, de risico’s voor het 

ongeboren kindje maar ook voor het ge-

boren kindje. Zelfs al vóór de tijd van de 

conceptie heeft roken invloed op de wor-

ding van de vrucht.

fEItEN
De waarschuwende tekst op de pakjes 

zijn onderbouwd door veel onderzoeken. 

Hieruit blijkt dat longkanker, chronische 

bronchitis, longemfyseem en problemen 

met de kransslagaders van het hart veel 

vaker voorkomen bij mensen die roken. 

Met alle daaraan gerelateerde gevolgen 

zoals; vroegtijdige veroudering van de 

huid, het vroegtijdige verlies van vitaliteit 

en de gemiddelde verkorte levensver-

wachting van  circa 13 jaar ten opzichte 

van niet- rokers.

ScHadELIjkE StoffEN
In tabaksrook bevinden zich circa 4000 

stoffen waarvan bekend is dat er min-

stens 40 kankerverwekkend zijn. Nicoti-

ne, teer en koolmonoxide zijn hiervan de 

bekendste, direct gevolgd door benzeen, 

formaldehyde, nitrosaminen en water-

stofcyanide.

rokEN EN ZwaNgErScHap
De verstoring die de schadelijke stoffen 

van roken in ons lichaam teweeg bren-

gen op onder andere de hormoonhuis-

houding, heeft ingrijpende gevolgen. 

Rokende vrouwen doen er 30 procent lan-

ger over om zwanger te raken dan niet-

rokende vrouwen. De schadelijke stoffen 

in de tabaksrook komen via de longen in 

het bloed van de moeder terecht (binnen 

10 seconden!) en zo via de navelstreng 

bij het ongeboren kind. Door koolmo-

noxide kan het bloed minder zuurstof 

transporteren. Koolmonoxide neemt de 

plaats in van zuurstof in de rode bloed-

cellen die, in het bloed, zorgen voor het 

zuurstoftransport. Met als gevolg dat de 

zuurstofvoorziening bij de moeder niet 

goed is, maar zeker niet bij haar baby 

die immers hiervoor afhankelijk is van de 

moeder. Eén van de eerste merkbare ge-

volgen hiervan is dat het kindje minder 

goed groeit. Statistisch gezien zijn kinde-

ren van rokende vaders en moeders 200 

gram lichter bij de geboorte. 

rokENdE VadErS EN moEdErS!
Als de moeder niet rookt maar “mee-

rookt” in een rokerige omgeving, rookt 

ook de foetus mee. Het maakt daarbij 

niet uit wie er rookt. De meeste rook komt 

van het brandende stuk sigaret, zo’n 85%. 

De roker zelf ademt zo’n 15% in. Een si-

garet smeult. In deze smeulende rook zit-

ten meer giftige en kankerverwekkende 

stoffen. Vandaar dat ook “mee-roken” 

gevolgen heeft. Roken veroorzaakt adre-

nalinestijging waardoor de slagaders 

samentrekken en de hartfrequentie en 

de bloeddruk stijgen. Roken maakt het 

bloed stroperiger en er ontstaat een ster-

kere stollingsneiging. Bovendien veroor-

zaakt roken een verhoogde behoefte aan 

vitamine B6 en een tekort aan vitaminen 

en mineralen. Rokende vaders en moe-

ders verkeren zelf niet in een optimale 

gezondheid. De genoemde 4000 gif- en 

kankerverwekkende stoffen geven zij via 

hun zaad, bevruchting , bloed en placenta 

aan de baby mee. Dit heeft als gevolg dat 

het afweermechanisme of de capaciteit 

van het immuunsysteem al bij aanvang 

ernstig is verstoord.

2 F. S. van Lente

Zwangerschap en roken
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“rokENdE” oNdErZoEkEN
Er zijn vele onderzoeken naar de gevolgen 

van roken voor de rokers, meerokers en 

als het van toepassing is; het (ongeboren) 

kind. Niet alleen een rokende moeder is 

een risico maar zoals we zagen vormt ook 

de rokende vader een risico. Engelse on-

derzoekers deden een studie bij 2567 kin-

deren die tussen 1971 en 1976 aan kanker 

overleden beneden de 15 jaar. De onder-

zoekers van de universiteiten van Birming-

ham en Oxford vonden een verband tussen 

rokende vaders en hun aan kanker ster-

vende kinderen. Dit risico van 30 tot 60% 

verklaarden zij als gevolg van het bescha-

digde sperma. Dit onderzoek bevestigde 

andere studies in Engeland en VS naar de 

relatie tussen roken van de ouders en de 

gevolgen voor het kind. In de USA werden 

bij twee wetenschappelijke studies meer 

dan 15.000 jongens en meisjes onderzocht 

van rokende ouders. (Universiteit North 

Carolina). Hieruit bleek onder andere dat 

het risico in rokende families 200% hoger 

is dan normaal op “defecten” bij het kind. 

Leukemie, hersen- en lymfekanker maar 

ook hartdefecten en vernauwingen aan de 

urineleiders. Recente onderzoeken verwij-

zen naar het toenemen van ADHD bij kin-

deren door het inademen van rook tijdens 

de zwangerschap. (Universiteit van Car-

diff ). Een onderzoek aan de Universiteit 

van Cambridge verwees naar een grotere 

kans op wiegendood. Tevens werd er een 

grotere kans op vroeggeboorte waargeno-

men. Het bleek dat een baby die te vroeg 

en te klein werd geboren meer kans heeft 

op wiegendood. Kinderen van rokende 

ouders hebben 15x meer kans op longaan-

doeningen. Het verhoogt het risico op een 

miskraam. Welke ouder (of toekomstige 

ouder) kiest er bewust voor en kan het 

zichzelf vergeven als zijn of haar kindje 

wordt getroffen door een ernstige ziekte of 

aandoening door eigen toedoen?

Een plantje in schrale grond tiert niet, evenals een plantje in vervuilde grond. Het kan soms wel overleven omdat het zich 
gedeeltelijk kan aanpassen. Maar er zullen gevolgen zijn. Het is vatbaarder voor ziekten en het kan slechter tegen extreme 
weersomstandigheden. Uiteindelijk zal het door de grotere kwetsbaarheid sneller afsterven en geen, minder of slechter zaad 
produceren. Dit is bij een mens ook zo. Een stapeling van vuile stoffen zal het milieu in het menselijk lichaam verstoren. 
Aanvankelijk kan het lichaam zich gedeeltelijk van deze vuile stoffen ontdoen. Het heeft het vermogen zich er ook op aan te 
passen. Het lichaam zal er naar streven om het biologische evenwicht te herstellen. Totdat de bekende druppel de emmer doet 
overlopen zoals bij alles waar “te” voor staat. Teveel vuile stoffen zorgen ervoor dat het lichaam deze niet meer kan elimine-
ren. Een prima voedingsbodem voor allerlei auto-immuunziekten. Dit zijn ziekten waarbij het lichaam geen raad meer weet 
met de toxische belasting en antistoffen gaat maken tegen eigen weefsels. Het lichaam slaat uiteindelijk op tilt waardoor er 
onomkeerbare processen ontstaan zoals kanker. Kinderen waarvan de ouders al voor de conceptie roken, maar des te ernsti-
ger als de moeder dit in de zwangerschap doet of in die periode in een rokerige omgeving leeft, komen met een belasting op 
de wereld die negatief is voor de gezondheid zoals bij het plantje in de vervuilde grond.

Info over formaldehyde
Dit is een desinfecterend middel  
dat lokaal een samentrekkend  
effect heeft. Bij innemen veroor-
zaakt het vergiftigingsverschijnselen 
met long-, nier- en leverbeschadi-
ging. Het irriteert de luchtwegen bij  
inademing en komt voor in spaan-
plaat en diverse lijmen onder an-
dere voor vloerbedekking. 
Formaldehyde ontstaat ook bij het 
roken van vleeswaren.

Info over Nitrosaminen  
De eerste wetenschappelijk aangetoonde vergiftiging met nitrosamines gebeur-
de in 1964. Hierbij is in Noorwegen een groot aantal schapen dood gegaan aan 
levertumoren, nadat ze voer hadden gekregen waaraan nitrietzouten en amines 
waren toegevoegd als conserveringsmiddelen. In de kadavers werd beschadiging 
van weefsel gevonden. Voornamelijk in de lever en de nieren, maar ook in de 
longen, het centrale zenuwstelsel, de alvleesklier, de mondholte en de slokdarm.
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Dit is de zevende uitgave van de nieuwsbrief van de Stichting Voorlichting 

voor Natuurgeneeskunde.

De vraag naar goede voorlichting wordt steeds groter. Daarom is in 2005 de 

Stichting Voorlichting voor Natuurgeneeskunde, kortweg SVN genoemd, op-

gericht door enkele belangstellenden, patiënten en natuurgeneeskundigen.

De SVN organiseert voorlichtingsavonden en seminars zowel voor gebruikers 

als behandelaars van natuurgeneeskundige therapieën. 

De SVN geeft informatieve folders uit en sinds vorig jaar ook deze nieuws-

brieven. De SVN nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal. De SVN nieuwsbrieven 

zullen telkens gewijd zijn aan een thema. Deze keer is het thema: Zwanger-

schap.  Het eerst volgende thema is: Veroudering.

 

De zwangerschap brengt voor ouders een grote verantwoordelijkheid  

met zich mee. Die verantwoordelijkheid begint al voor de zwangerschap  

en strekt zich uit tot ver na de zwangerschap. Ouders zijn niet alleen  

verantwoordelijk voor de voeding en opvoeding van hun kind, ze spelen  

ook een rol in de ontwikkeling van bevruchte eicel tot baby. 

Leefwijze en voeding hebben hier alles mee te maken. Lees hierover in  

deze nieuwsbrief.

De nieuwsbrieven zijn voorzien van oogjes. Daardoor passen de nieuws- 

brieven in een ringband systeem. Zo kunt u de nieuwsbrieven bewaren en 

spaart u in de loop der tijd een prachtig medisch naslagwerk bij elkaar. 

De SVN nieuwsbrieven worden verspreid via Centrum voor Natuur-  

geneeskunde, Buitenstvallaat 12, 9204 WX Drachten. U kunt zich schriftelijk 

opgeven als abonnee op het adres dat u in het colofon aantreft.

Wilt u de SVN nieuwsbrieven per post thuis ontvangen, dan kunt u  

€ 12,50 overmaken op rekeningnummer 5067594 van de ING bank  

onder vermelding van jaarabonnement SVN nieuwsbrieven. 

Als u de SVN nieuwsbrieven gratis wilt ontvangen, kunt u de nieuwsbrief  

op bovengenoemd adres afhalen. Het ringband systeem is te bestellen  

door overmaking van € 6,00 op bovengenoemd  rekeningnummer onder 

vermelding van: ringband SVN nieuwsbrieven.     
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