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Een steen 
 
Ik heb een steen verlegd 
in een rivier op aarde. 
Het water gaat er anders dan voorheen. 
 
De stroom van een rivier hou je niet tegen: 
het water vindt er altijd een weg omheen. 
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, 
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee. 
Om hem, dan glad en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
Tekst en muziek: Bram Vermeulen 
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 Hoofdstuk 2. Inleiding 
 
Dit is een boek voor ouders, moeders en vaders. Ik schrijf voor grootouders die zich 
zorgen maken. Ik schrijf voor zussen en broers van moeders en vaders. Ik schrijf 
voor kraamverzorgsters, voor vroedvrouwen, voor verloskundigen. Ik schrijf voor 
huisartsen en gynaecologen. Ik schrijf voor collega’s van mij die graag kennis willen 
nemen van een procedure voor het ontstoren van oxytocine (en andere stoffen). Ik 
schrijf voor opleidingen voor homeopathie die dit onderwerp in het curriculum willen 
opnemen. Ik schrijf voor iedereen die wil weten waarom bevallingen complexer 
verlopen dan 60 jaar geleden, voor iedereen die wil weten hoe het komt dat zoveel 
baby’s slaapproblemen ondervinden en ik schrijf voor iedereen die wil weten 
waardoor er steeds meer ‘vroege scheidingen’ te registreren zijn. Ik schrijf voor velen 
en ik citeer uit de Volkskrant van 5 december 2020: “Van de 170.000 vrouwen die 
jaarlijks in Nederland bevallen, krijgen 2.000 tot 5.000 PTSS, 20.000 tot 30.000 
spreken van een horror-ervaring.” 16% van de zwangerschappen (één op elke zes) 
eindigt in een (spoed)keizersnee. Dat zijn er 27.000; elk jaar weer. 
 
Sociale media waren vreemd voor mij totdat een voormalig studente van me, Bianca 
Ras, mij vroeg te gaan schrijven voor de Facebook pagina ‘Vaccin Vrij’. Ik weet het 
één en ander van vaccinaties en de schaduwkanten daarvan en in die groep kon ik 
mijn ei wel kwijt. Een boek over vaccinaties is inmiddels verschenen. Ik was nog 
maar nauwelijks begonnen op de Facebook groep ‘Vaccin Vrij’ of de groep 
‘Oxytocine Schade’ (niet meer op Facebook te vinden in december 2020) vroeg of ik 
ook dáár wilde schrijven. Ik las eerst een tijdje mee en even later reageerde ik ook. 
Reeds lang was ik bekend met het behandelen van klachten die ontstaan zijn door 
vaccinaties en in feite gaat het bij het werken aan oxytocine schade om dezelfde 
techniek. Toen ik eenmaal was begonnen met schrijven op Facebook werd de 
toeloop naar de praktijk overweldigend groot. Ik had nooit verwacht dat het probleem 
zo ernstig en tegelijk ook zo omvangrijk zou zijn. Al werkende werd het mij duidelijk 
en begon ik grote lijnen te zien. Wat ik nu weet van de belasting door oxytocine (een 
hormoon dat gebruikt wordt tijdens de bevalling om de weeën op te wekken en te 
stimuleren) en de mogelijkheden van een behandeling voor moeder en kind heb ik in 
beschreven in dit boek. 
 
Het is geen wetenschappelijke verhandeling over de toepassing en de gevolgen van 
synthetische oxytocine geworden. Ik ben therapeut en geen wetenschapper. In dit 
boek vind je terug wat de gevolgen van de toediening van oxytocine kunnen zijn, 
zodat je het bij jezelf of bij een ander kunt herkennen. Wanneer je het nodig acht, 
kun je contact opnemen met een therapeut die je hiermee kan helpen. Gaan 
problemen door oxytocine vanzelf weer over? Ik denk het niet. Onbehandeld zullen 
moeder en kind (en ook de partners) ermee gaan leven. Misschien gaan de scherpe 
kantjes er af en leer je ermee omgaan. Je komt vervolgens in een situatie terecht die 
je jezelf niet hebt toegewenst in de aanloop naar de geboorte van je kind. Ik heb 
honderden moeders gesproken. Al die keren vond ik het een verdrietig en dramatisch 
verhaal. Gelukkig kon ik er bij aantal van hen wat aan doen. De techniek van het 
ontstoren, dus hoe dat gaat (graag onder leiding van een deskundige) leg ik in detail 
uit in dit boek. Je zult daar lezen dat er collega’s zijn die het net weer iets anders 



doen dan ik, maar dat is inherent aan mijn vak, de homeopathie. In elk geval kun je 
lezen over mogelijke oplossingen. 
 
Ik meen (én heb de ervaring) dat moeders en hun kinderen met homeopathie 
mogelijk geholpen kunnen worden bij de klachten die zij ondervinden van infusen, 
injecties en neussprays met synthetische oxytocine. Wie het infuus aanlegt, wie de 
injectie toedient, wie de neusspray adviseert, zou er goed aan doen om een maand, 
een kwartaal, een half jaar, een jaar later nog eens het gesprek aan te gaan met 
deze moeders over hoe het hen en hun kinderen is vergaan sinds synthetische 
oxytocine is toegediend en hoe het gesteld is met de roze wolk. Het is een goed 
gebruik (een ‘must’) dat een homeopaat vraagt naar de details omtrent het effect en 
het gevolg van een geadviseerd of toegediend medicijn. Het is de belangrijkste vraag 
bij het vervolgconsult. Ik pleit ervoor dat elke vrouw die synthetische oxytocine 
toegediend heeft gekregen de volgende vraag voorgelegd krijgt: “En mevrouw, wat 
kunt u zeggen over de gevolgen van de toediening van oxytocine rondom de 
bevalling van uw kind?” De angst voor oxytocine komt tot uiting in veel 
geboorteplannen, waarin vrouwen expliciet laten vastleggen geen toediening van 
oxytocine te willen rondom de bevalling. Dat de vroedvrouw, de verloskundige, de 
gynaecoloog niet zónder kán, is een teken aan de wand en heeft een oorzaak. Ook 
daarover schrijf ik en het wordt er allemaal niet gemakkelijker op. 
 
Wij leven in jachtige tijden. Ik behoor tot de oudere generatie (ik ben midden 
zeventig) en informatie moet vaak in twittervorm hapklaar tot ons komen. Helaas, ik 
ben van een andere stijl en ben gewend tijd te nemen om te lezen en uit te leggen. 
Schrijven over oxytocineschade in twitterlengte is niet voor mij. 
Gezondheidsproblemen (door oxytocine, door vaccinaties, bij chronische ziekten)  
zijn zo complex dat ik iedereen adviseer om vooral stil te gaan staan, te lezen, te 
gaan nadenken en hard te werken aan een oplossing. In het kader van 
oxytocineschade hoef je dat niet te verwachten van je huisarts, je verloskundige, je 
gynaecoloog. Die weten hier nauwelijks iets van. Het is de vraag of – als ze hier 
kennis van nemen – jou, dit boek en mij serieus zullen nemen. Het is hen bovendien 
niet geleerd om op een andere wijze dan de chemische na te denken en de reguliere 
geneeskunde is gericht op het onderdrukken van het symptoom en niet op het 
stimuleren van het zelfgenezend vermogen. Dat laatste doet een homeopaat per 
definitie. Ik weet het, beide werelden en zienswijzen staan haaks op elkaar en ik 
verwacht hierbij in de komende decennia geen verandering. Je zult het zelf moeten 
doen, samen met een therapeut die het snapt en die het ook kán, die kennis heeft 
van de individuele behandeling en notie heeft van reactiepatronen op 
homeopathische medicijnen en die naast jou gaat staan. 
 
Een speciaal hoofdstuk in dit boek heb ik geschreven voor ‘Vaders, partners, 
mannen’ in de vorm van een brief aan hen. Ik hou van het schrijven van brieven en 
verhalen. Voor hen vat ik het gehele boek samen. Zij hoeven dan in eerste instantie 
niet door alle hoofdstukken heen te ploegen. In een paar pagina’s leg ik hen uit hoe 
het zit. Makkelijk voor jou, jonge moeder, je hoeft je ventje/partner niet te vragen of 
hij/zij dit boek ook wil doorspitten. Met het lezen van deze brief is hij/zij op de hoogte 
hoe het met jou, jullie kind en jullie situatie zit. En……hij/zij leest dat er een oplossing 
mogelijk is. 
 



Met de informatie in dit boek kun je hopelijk iets doen aan de kartelrand die jij en je 
kindje hebben opgelopen door de toediening van oxytocine. Misschien levert dit boek 
een bijdrage om je kind weer rustig te zien slapen in de wieg (of desnoods naast je), 
minder ‘alert’ dan vanaf het moment van de geboorte, want ik blijf er bij: baby’s horen 
gedurende het eerste half jaar van hun leven grote delen van de dag en nacht in 
dromenland te zijn. Ik wens je toe dat je jezelf weer herkent en dat je partner weer 
dol is op je en dat je zijn/haar handen weer verdraagt. En méér dan dat. 
 
  



Hoofdstuk 12 Brief aan vaders, partners, mannen…… 
 
Beste mannen, partners, vaders, 
 
Als je dit leest is de kans groot dat de moeder van jouw kind leeft met een flink 
probleem. Ook de wolk om jouw kind is waarschijnlijk niet zo roze als zijn/haar 
moeder en jij je hadden voorgesteld. Ik heb dit boek geschreven om duidelijk te 
maken dat de kans zeker aanwezig is dat de huidige ellende niet aan haar te wijten 
is en ook niet aan jou. Ik leg dat allemaal uit in dit boek. Ik wil je deze brief schrijven, 
omdat wij nu mannen onder elkaar zijn en ik heb vele mannen gesproken die in 
dezelfde situatie zitten als jij. Ik zal in mijn tekst en taal heel duidelijk zijn. Daar heb je 
het meeste aan, omdat je dan begrijpt wat er gaande is. Ik draag ook een mogelijke 
oplossing aan. Mocht je plannen hebben om uit elkaar te gaan, omdat het niet meer 
gaat, lees dan deze brief en dit boek en stel je besluit drie maanden uit, zoek een 
goeie homeopaat die heel hard aan het werk gaat voor je kind, voor de moeder van 
je kind en voor jou en kijk dan hoe het er voor staat. Geef die homeopaat desnoods 
dit boek te lezen zodat hij/zij ook weet waarover het gaat. Ik zeg niet dat je niet uit 
elkaar mag gaan, maar kort en bondig meld ik wat mijn vrouw (net als ik is zij ook 
homeopaat) opmerkte toen we vele tientallen vrouwen gesproken en behandeld 
hadden die in dezelfde situatie verkeren als de jouwe: “Oxytocine is het vroege-
scheidingen-hormoon.” Het is een verstoring die gaande is. Als die verstoring er uit 
is, en de kans is aanmerkelijk dat dat kan lukken, is de situatie weer anders en kijken 
jullie weer met andere ogen naar elkaar. Gun jezelf, jullie kind en haar die drie 
maanden. 
 
Wat is er gebeurd? De moeder van jullie kind, - en voor het gemak noem ik die maar 
je vrouw - , is bevallen en het is niet gemakkelijk geweest. Ik beschrijf wat ik van vele 
vrouwen hoorde. De bevalling moest om een medische reden opgewekt worden of 
kwam gewoon niet op gang en de ontsluiting vorderde niet. Kon zijn dat ze thuis was, 
misschien in het ziekenhuis, maar er zat niet veel schot in. Iemand bedacht dat er 
vaart moest komen en er is een infuus aangelegd met oxytocine. Dat is een 
hormoonachtige stof die de weeën krachtiger moet maken zodat het wel gaat 
opschieten. Soms helpt dat, soms ook niet en dan wordt het infuus opgehoogd, soms 
nog hoger en vaak leidt het dan na verloop van tijd tot een zgn. weeënstorm en dat is 
niet leuk: niet leuk voor de aanstaande moeder en niet goed voor het kindje. 
Toegediende oxytocine zorgt ervoor dat de (barens)pijn die vrouwen gewoonlijk 
kunnen verdragen veel te erg wordt en ze krijgt een verdoving door middel van een 
ruggenprik. Ze is alle sturing kwijt en ze voelt zich vreselijk en ze is bang. Inmiddels 
dreigt het kindje ‘in nood’ (zuurstof tekort) te raken door de weeënstorm en binnen de 
kortste keren volgt er dan een spoedkeizersnee of een flinke knip of een 
vacuümverlossing of welke ingreep dan ook om moeder en kind te ‘redden’. Jij stond 
erbij en je kon niets doen. Kans is groot dat jij meemaakte wat vrouwen bij mij aan 
tafel een ‘hel’ noemden. Direct na de geboorte kreeg je vrouw, misschien zonder dat 
ze het in de gaten had, een injectie in haar been en ook dat is oxytocine, bedoeld om 
de placenta snel te laten komen en om bloedverlies te voorkómen. Geloof mij, in 
natuurlijke situaties gaat dit allemaal vanzelf en goed, maar natuurlijke situaties doen 
zich maar heel weinig meer voor. Je kind is geboren, grote kans dat je een zeer alert 
kind hebt en de omstanders zeggen dat ook. Klinkt leuk, maar het is niet goed: je 
kindje moet lekker bij mams liggen sudderen en wat pruttelen, drinken en slapen en 



poepen en plassen natuurlijk. Het eerste half jaar grote delen van de dag in 
dromenland. 
 
Inmiddels zijn jullie weer thuis gekomen met alle drukte die de pasgeborene met zich 
meebrengt. Het geboorte-stof is wat neergedaald en je bent ineens met meer dan 
jullie samen in huis. In het kader van dit boek kan ik de drie problemen (ik noem het 
geen uitdagingen, maar echt problemen) die gaande zijn duidelijk beschrijven. Dat 
zijn: 
1. Een niet slapende baby die zijn/haar moeder totaal claimt en haar niet met rust 
laat. Jouw bijdrage in de zorg voor jullie kind werkt averechts: je doet niets goed. 
2. Een vrouw met een totaal veranderd gevoelsleven, een vervreemd gevoel van 
zichzelf, irritatie naar jou en geen enkele behoefte meer aan intimiteit en seks. 
3. Een verandering in jullie relatie waarbij jij niet meer weet wat je nog kunt doen. 
 
Je partner is uitgeput doordat ze 24 uur per dag wordt bezig gehouden door een 
‘wakker kind’. Ze is moe en ze is geïrriteerd. Mochten jullie het er nog over gehad 
hebben, dan heb je gemerkt dat ze zich anders voelt, vooral over zichzelf en ook 
over jou. Je wilt haar behulpzaam zijn in meer of mindere mate, maar wat je zegt en 
doet helpt haar niet (meer). Na een paar maanden hoopte je dat jullie contact ook 
weer zou zijn als voorheen en je wilde best nog een poosje geduld en begrip 
opbrengen, maar nu jullie kind 6 maanden of ouder is, wil je vrouw geen enkele 
intimiteit meer van jou en gevreeën is er al helemaal niet meer. Ze wil jouw lijf, je 
handen en de rest niet meer voelen en ze is ‘veranderd’. Wat in elk geval veranderd 
is, is haar eigen gevoel voor seks, voor opwinding, voor ik wil vrijen, ik wil vrijen met 
jou. Ze voelt het niet meer: het is wég. Het heeft niets te maken met jou, met jouw 
handen, met jouw lijf. In meer of mindere mate voelde ze voorheen seks-passie. Op 
de schaal van 0 tot 10 was het iets van 6 of 7 of meer. Nu, maanden na de bevalling 
is het 1 of 2 of zelfs nul. Tegen ons vertelden vrouwen dat het allemaal weg is en 
‘dood’ voelt: “Ik ken mezelf niet meer. Ik voel me anders, somber, dood, geïrriteerd.” 
Dat voelt ze ook naar jou, zelfs zonder reden. 
 
Over haar gevoel is ze in de war en ze kan het jou niet meer uitleggen en zelfs in 
rustige en oplosbare taal bereiken jullie elkaar niet meer. Dit is het moment van jouw 
gedachten over ‘het is anders en het is niet meer leuk’. Door de drukte (werk, jong 
gezin, gebroken nachten door een baby die niet slaapt, die tussen jullie in ligt, 
continu aan de borst (tepel in de mond), of in een co-sleeper en steeds klaar wakker 
moeilijk ligt te doen totdat mams de baby weer tegen zich aan legt, die met jullie kind 
boven op haar ligt naast jou…. je bedenkt het allemaal maar, ben je in een situatie 
gekomen waarin je het niet meer weet. In je omgeving kun je je verhaal nauwelijks 
kwijt, je slaapt mogelijk al op de logeerkamer. Misschien wissel je af met je vrouw en 
laat je haar een nacht doorslapen en je probeert jullie kind te laten slapen met een 
flesje afgekolfde moedermelk en dat lukt niet omdat je kind de eisende partij is en 
blijft. Kortom, het loopt niet goed en jullie vinden elkaar niet meer leuk. Als jullie kind 
nog heel jong is, denk je nog dat het allemaal moet wennen, maar is je kind 
inmiddels een jaar en wordt het alleen maar slechter, dan is de kans heel groot dat 
dit hormoon, die oxytocine, zijn uitwerking niet gaat missen en mét of zonder 
tussenkomst van een ander liefje zijn de plannen voor de scheiding al in je hoofd aan 
het rond gaan. Je bent niet de eerste en helaas ook niet de laatste. 
 



Hoe kon dit gebeuren? In het kort gezegd, het zit zo. Bij veel vrouwen is het rustige, 
hormonale evenwicht geheel verstoord geraakt. Volgens het natuurlijk gevoel heeft 
zij jou gekozen als vader voor haar kind. Zo gaat het meestal en jij koos haar omdat 
je haar zag als goeie moeder van jouw kind. Allemaal prima volgens een keurig 
natuurlijk evolutionair verloop. Maar…. helaas, dat rustige natuurlijke evenwicht is 
weg. Na vele jaren praktijk gedaan te hebben (ik ben 75 jaar op het moment dat ik dit 
schrijf en ik heb in 35 jaar vele duizenden patiënten gesproken en behandeld) weet ik 
het nu wel en dit is het gevolg van 3 generaties gebruik van de anti-conceptie pil en 
daardoor verlopen alle processen omtrent zwanger worden, zwanger zijn en blijven, 
geboorte en borstvoeding geheel onnatuurlijk en zijn er bij vele stellen situaties 
ontstaan gelijk aan die van jou/jullie. 
 
Die anti-conceptiepil bracht veel gemak: je kon vrijen zonder zwanger te worden; de 
pil bracht een vermeende seksuele vrijheid, als meisje kon je je jeugdpuistjes en je 
vervelende menstruatie er mee weg slikken en als man kon je vrijen met welke vrouw 
dan ook, want ze slikten allemaal de pil: lekker makkelijk. Helaas, over de keerzijde 
van de pil gaat het maar zelden en als je er over begint zijn de problemen direct heel 
groot. 
 
Met de keerzijde heb je nu echter wel te maken en daar zitten jullie nou, want in dat 
verstoorde hormonale evenwicht van jouw lieve schat heeft de geboorte van jullie 
kind plaats gevonden en omdat het niet opschoot is er synthetische oxytocine per 
infuus of per injectie toegediend, zitten jullie nu met de gebakken peren van een 
verstoord hormonaal systeem en de print van oxytocine die nu niet meer vanzelf over 
gaat. Je kunt niet terecht bij de huisarts, want die weet dit niet. Je kunt niet terecht bij 
de gynaecolooog of vroedvrouw, want toedienen van oxytocine vindt plaats volgens 
de standaard en de protocollen en er is nauwelijks enige kennis over de keerzijde 
daarvan en van de gevolgen voor de moeder van je kind, voor je kind, voor jou en 
voor jullie als systeem (jong gezin). Je begrijpt de titel van dit boek nu wel. Oxytocine 
wordt wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd, maar door het onnatuurlijke gebruik heeft 
dit knuffelhormoon een kartelrand gekregen en hoe dat kon gebeuren is velen niet 
duidelijk. En jij zit nu tegen die kartelrand aan te kijken en je hebt inmiddels je vingers 
er al aan opengehaald. 
 
Mijn advies in deze situatie is dit. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Lees dit boek in 
zijn geheel. Probeer te begrijpen wat er gaande is. Laat het iedereen lezen die te 
maken heeft met dit probleem. Om te beginnen de moeder van je kind, je ouders, je 
schoonouders, je broers en zussen, mannen die je kent in dezelfde omstandigheden. 
Je kent ze, want je vrouw spreekt ook hun vrouwen. Laat ze om te beginnen dit 
hoofdstuk lezen, want hierin staat het allemaal wél. In de rest van dit boek staat een 
mogelijke oplossing: het ontstoren van de toegediende synthetische oxytocine. Dat is 
een procedure van ‘ontgiften’. Dat gaat soms snel en meestal is het een werkwijze 
die een paar maanden vergt. Helaas lukt het soms niet en als het niet lukt kan dat 
ook liggen aan het voortzetten van het geven van borstvoeding terwijl in de melk het 
probleem van de moeder steeds maar wordt doorgegeven aan het kind en daardoor 
wordt de oplossing geblokkeerd. In andere hoofdstukken leg ik dat uit. Helaas, soms 
is stoppen van de borstvoeding een noodzaak om de therapie mogelijk te maken. Als 
je voor deze ontstoring van moeder en kind een goeie homeopaat hebt gevonden, 
dan is die betrokken bij het proces. Laat je niet afschepen met een paar korrels voor 
een week of vier waarna het klaar moet zijn. Dat kan misschien, maar meestal moet 



er intensief gewerkt worden in nauw contact met de behandelaar. Het werk van 
homeopaten wordt helaas maar mondjesmaat vergoed door verzekeraars als er een 
aanvullende verzekering is. Kort en goed, laat een homeopaat een jaar werken en 
kijk dan terug. Kans is groot dat je een verandering ten goede hebt gezien. Steek je 
energie in het uitbesteden van de oplossing van dit probleem, drijf zaken niet op de 
spits, heb enig geduld, probeer rustig te wachten op betere tijden. Doe in de marge 
de dingen waarvan je denkt dat het jouw lief nog helpt en zeg haar dat je geduld zult 
hebben en dat je – wat de situatie ook moge zijn – hard zult werken aan wat jullie 
hadden en hopelijk ook weer snel krijgen. Verras haar met kleine dingen waarvan je 
denkt dat ze het fijn vindt. Zeg er niet teveel over, doe het alleen maar. Stel knuffelen 
en vrijen even uit totdat jouw lief zo ver is en dan begint ze wel. Veel plezier samen. 
 
Gezondheid is een klus. Zo ongeveer de helft van ons volk is op één of andere 
manier ernstig chronisch ziek. Hoe meer je erover leest, hoe groter de kans wordt dat 
je zelf kunt sturen richting ‘gezond worden’. Verwacht het niet van je huisarts of de 
specialist. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid in eigen hand 
doordat te weten waarover het gaat. Lezen van dit hoofdstuk en dit boek kan een 
begin zijn. Natuurlijk is er meer, maar lees je in. Over oxytocine, over vaccinaties, 
over voeding, over natuurlijke therapieën, over de gevolgen van medicijngebruik. 
Zorg dat je breed geïnformeerd bent. Ik eindig met een dringend advies: laat het niet 
zo ver komen dat jouw schat aan de antidepressiva gaat omdat ze zou lijden aan een 
zogenaamde post-natale-depressie (PND). In zeer zeldzame gevallen kan dat het 
geval zijn, maar meestal is haar situatie en die van je kind het gevolg van een 
oxytocine-print die gebrandmerkt is in een verstoring van het natuurlijk hormonaal 
evenwicht door de anticonceptiepil. Eénmaal aan de anti-depressiva en je komt er 
nooit meer van af en het heersende probleem wordt niet opgelost en wordt wel 
doorgegeven aan volgende generaties: jouw niet-slapende kind. 
 
Het schrijven van deze brief was enerzijds zwaar, anderzijds fijn om te doen. Ik voel 
soms de machteloosheid, omdat ik veel mensen niet kan bereiken, ik ben verdrietig 
omdat oplossingen niet gezien worden, ik ben boos omdat problemen niet (h)erkend 
worden. Dat alles maakt me niet uit. Ik schreef deze brief vooral voor jou. Wil je mij 
terugschrijven? Dat mag en je weet mij wel te vinden. 
 
Ik wens je alle goeds en wees aardig voor jezelf, echt aardig. En ook voor die schat 
van je. Gun jezelf en haar wat tijd en…… aan de slag. 
 
Arjen Pasma. 
  



Covertekst achterzijde 
 
Arjen Pasma (1945) is een homeopaat met een lange staat van dienst. Jarenlang 
deed hij praktijk in Nederland en in Malawi. Hij was mede-opleider van veel collega’s. 
Hij kan gezien worden als één van de pioniers in de zoektocht naar een werkwijze 
om oxytocinebelasting bij moeders en kinderen te behandelen. In dit boek lees je 
over de klachten die kunnen optreden wanneer bij de bevalling synthetische 
oxytocine is toegepast ter inleiding van de bevalling en als stimulans van de weeën. 
Het ‘ontstoren’ van oxytocine wordt in detail besproken en daarmee is dit zowel een 
boek voor ouders als ook voor collega-homeopaten die kennis willen nemen van een 
duidelijke procedure. De schrijver wijst er nadrukkelijk op dit geen zelfhulpboek is, 
maar dat ‘ontstoren’ moet worden overgelaten aan therapeuten met kennis van 
zaken. 
 
Belasting door oxytocine is een onderwerp dat in de reguliere geneeskunde 
nauwelijks bekend is. Er is nog een lange weg te gaan voordat de natuurlijke 
bevalling weer de standaard zal zijn. Op dit moment lijkt het tegenovergestelde een 
feit te zijn: de fysiologie van de bevalling is tot pathologie verworden (de natuurlijke 
bevalling lijkt een ‘ziekte’ te worden). In dit boek lees je hoe het zo ver heeft kunnen 
komen. 
 
Natuurlijk komen er moeders aan het woord: met soortgelijke ervaringsverhalen had 
het boek wel 1.000 pagina’s dikker kunnen zijn. Een boek voor vrouwen die (mét hun 
kinderen én partners) in een zwarte wolk terecht zijn gekomen in plaats van met een 
rustig slapende baby in de armen. Voor partners geeft het boek zicht op wat er met 
hun geliefde aan de hand kan zijn. Speciaal voor hen is in het boek een brief 
opgenomen. De auteur noemt oxytocine ‘het vroege-scheidingen-hormoon’ waarmee 
de kartelrand is aangegeven. 


