
Caulophyllum 
 
 
Caulophyllum is een middel dat de baarmoeder klaar maakt voor de bevalling. Het zorgt ervoor dat 
de baarmoedermond verweekt en verstrijkt. Tevens kan het middel ervoor zorgen dat de weeën 
meer effectief worden wanneer de baring begonnen is.  
Het zorgt er niet per se voor dat de baring gaat beginnen, maar kan door het verweken en verstrijken 
wel net het laatste zetje geven.  We zien dit in de praktijk dan ook vaak gebeuren.  
En indien er toch een inleiding nodig is, dat deze vervolgens soepeler verloopt omdat Caulophyllum 
de baarmoeder klaar heeft gemaakt voor goede en nuttige weeën. 
Door het gebruik van Caulophyllum verzacht de baarmoedermond zich. Zo kan er, indien nodig, 
(meestal) gestript worden na het gebruik van 3-5 dg van Caulophyllum.  
 
Wanneer de weeën beginnen is het verstandig om het middel vaker te gaan nemen, circa elk uur. Dit  
om de bevalling daadwerkelijk door te laten zetten. Wanneer er een weeën zwakte dreigt kan dit 
middel goed gebruikt worden om de kracht van de weeën weer te optimaliseren. Gebruik 
Caulophyllum in dat geval ieder kwartier.  
Je kunt van deze potentie (in dit flesje) geen overdosering krijgen of een weeën storm opwekken.  
 

Uitleg inname 
 

❖ Vooraf het flesje 3 keer op de handpalm (of een stevig oppervlak) slaan.  
❖ Vervolgens het dopje verwijderen en het flesje ca. 2 cm onder de neus houden   
❖ 2x kort eraan ruiken (niet diep inhaleren) en het flesje weer afsluiten. 
❖ Dit mag je iedere ochtend en iedere avond doen. 

 
Het middel dient geroken te worden; het is op alcoholbasis. De alcohol verdampt en komt zo in het 
neusslijmvlies waar het zijn werk doet.  
Gebruikt u of wilt u andere (homeopathische of reguliere) geneesmiddelen gebruiken, overleg dan 
van te voren even met uw verloskundige of met Petra van der Tempel.  
Het geneesmiddel dient buiten het zonlicht te worden bewaard.  
Het gebruik van Caulophyllum wordt ontraden voor de zwagerschapsduur van 37 weken. 
 
Homeopathie versterkt het natuurlijke proces. Dus wanneer de draagtijd van de vrouw 43 weken zou 
zijn, zal de homeopathie er niet perse voor zorgen dat je geen inleiding nodig hebt. De grens van 42 
wk is immers medisch gesteld en niet passend bij iedere vrouw. 
Homeopathie kan jou op geen enkele manier verzekeren van een ongecompliceerde baring. Het 
helpt, maakt klaar en versnelt de baring. Maar als bijvoorbeeld de verhouding tussen het bekken en 
het kind niet klopt, zorgt homeopathie er niet voor dat het wel gaat passen. Wanneer er sprake is 
van angst of zorgen met betrekking tot de baring, kan dit middel normaal gegeven worden, maar zal 
minder effectief zijn. Het is dan verstandig om contact op te nemen met Petra van der Tempel voor 
een homeopathisch (telefonisch) consult.  
 
Kijk voor meer informatie op de website https://fem.nl/homeopathie/ 
of mail vrijblijvend naar petra@fem.nl voor meer informatie.  
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