Vrouwenzzaken (deell 2).
Daar waarr vorige keer vooral me
enstruatiekla
achten centtraal stonde
en, staan nuu zwangersc
chap,
bevalling e
en de overgang centraa
al.
schap en be
evalling
Zwangers
erschap en kruidengen
neeskunde is het voora
al belangrijkk te weten dat
d een aan
ntal
Wat betrefft de zwange
kruiden nie
et gebruikt mogen
m
word
den tijdens de zwangerschap, zoa
als Rozemaarijn, Wijnruit, Salie.
antel, Duize
Verder zijn
n er kruiden die erg voo
orzichtig ing
gezet moete
en worden (Vrouwenm
(
endblad,
Guldenroe
ede) en een aantal kruid
den die in d
deze periode juist gebrruikt mogen worden, zo
oals
Brandnetel, Framboossblad, Vlier. Dit vraagt dus om zorrgvuldig geb
bruik en desskundige be
egeleiding,
ook bij het gebruik van verantwoo
orde kruide
en. (Er zijn in
n dit stukje tekst ook w
weer aanpas
ssingen
gedaan ivm
m de nieuwe
e wetgeving
g).
schapsmiss
selijkheid, bloedarmo
oede en hoge bloeddrruk
Zwangers
Bij misselijkheid en zw
wangerscha
apsbraken, zal je om te
e beginnen de nieuwe ssituatie moe
eten
accepteren
n en je hier letterlijk aan moeten o
overgeven. (Deze
(
zin is
s ook weer vverwijderd ivm de
nieuwe we
etgeving). Eet vaker en kleine bee tjes en vooral opbouwende voedi ng.
Ook kan err bloedarmo
oede of een
n hoge bloe ddruk ontsttaan. Dit die
ent wel op dde juiste wijz
ze
vastgesteld
d te worden
n. Bij bloeda
armoede zij n opbouwende en mineraalrijke kkruiden nodiig
(voorbeeld
den zijn ivm de nieuwe wetgeving weggehaald). Hoge bloeddruk kaan ontstaan door extra
druk op de
e vaten en het
h vasthoud
den van voccht. (Deze zin
z is ook weer
w
weggehhaald ivm de
d nieuwe
wetgeving)).
Eikk
Bevalling en borstvo
oeding
Er zijn kruiden die de bevalling kunnen besp
poedigen en
n ondersteu
unen.
Begrijpelijkk ga ik daarr in dit stukje
e niet verde
er op in, maar een
bloesemre
emedie als rescue
r
is alttijd wel inze
etbaar en aa
an te raden.
(Jammer, m
maar hier valt een hee
el stuk weg iivm de nieu
uwe
wetegeving
g). Extra vittaminen en mineralen o
op natuurlijk
k basis zijn aan
te raden, zzeker ook biij borstvoed
ding.
De overga
ang
De overgang, ook wel climacteriu
um genoem
md, gaat vaa
ak gepaard met
vervelende
e klachten en
e kan een behoorlijk a
aantal jaren duren. Hett is
een period
de waarin ve
eel verande
eringen plaa
atsvinden en
n het lichaam
zoekt hierin een nieuw
w evenwicht. Lichamel ijk worden die
d verande
eringen voorral veroorza
aakt door
e veranderin
ngen, maar in de omge
eving van de
e vrouw verrandert er vvaak ook we
el wat, zoalss
hormonale
het uit huiss gaan van de kinderen
n. Op veel g
gebieden brreekt een niieuwe fase aan.
Waar veel vrouwen no
ogal last van hebben zzijn de opvliegers, hartk
kloppingen en veel zwe
eten. In de
nachten ka
an dit voor een
e slechte nachtrust zzorgen. Ook
k is er kans op botontkkalking, nerv
vositeit,
wisselende
e stemmingen, angst, depressivite
d
eit, droge slijmvliezen en
e verslappping van spieren. Stress
en alcohol verergeren
n de klachte
en. Om boto
ontkalking te
e voorkome
en, is een geezonde voe
eding en
voldoende beweging extra
e
belangrijk. Verde
er is het bela
angrijk tijd en
e rust te neemen voor jezelf.
Bij de beha
andeling ricchten we ons op de kla chten van de
d betreffen
nde vrouw een zullen de
e (...) hierop
p
aanpassen
n. (Alweer een
e heel stu
uk weg ivm de nieuwe wetgeving).
w
. Maar gelu kkig zijn er nog veel
meer (...) toepasbaar.. Bloesemre
emedies ku nnen ook bij de overga
ang van grooot belang zijn
z en veel
ondersteun
ning bieden
n.
Afhankelijkk van de situ
uatie en hett kruid, word
dig ingezet ((thee of tinc
ctuur) of
den de kruiden inwend
uitwendig ((olie of zalf)). Een kruidengeneeskkundige wee
et de juiste kruiden in dde juiste situ
uatie en op de
juiste manier in te zettten.

