INSPIRATIE VOOR EEN HEALTHY LIFESTYLE

SMAAKVOL
EN SPICY

WONDERMI
OF HYPE?

==#w
=.4

=

a

SCRUB

'Na 50

&co

zweten kic

#Bibianviel
60 kiloaf
'ft4 Uir
, llllillilillllluu[[[llll |liil uil rirr

FnallltGit

ei

s tOt het tormaat

jffilllii:r-::iri,:r:.1

%r1';,.

Van een kiwi'

l

no

ry
I

,,,

'

...

:

*
ir

.-"-.."]d

i

rlae**

a

.:,

'i

ffi

.1
t_i;

:.],

i,n
',|i

:T
'.4,

..r:

::*

.:-

'#I
ryl
1'* I
tdr

,i{,
i#
Ii

I

i,€
,1@

,tffi
.&
,iffi

E

ro

sAArE I H,lRnRr zotg

Ofje nu last hebt van stress, slapeloosheid,
migraine of huidproblemen: een paar druppels
CBD-olie en je klachten zouden verdwijnen.
Werken die druppels nu echt?
TEKST
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BEELD

SH UTTERSTOCK

Het hjkt ideaal:je bent

a1 een tijdje vermoeid
nachts door stress juist uren naar
het plafond te staren, dus druppelje tw'ee

of

ligt

's

weken lang elke ochtend wat CBD-olie

onderie tong en weg zijn ie klachten.
Tenminste, dat is rvat je leest alsie googlet
op CBD-o1ie. Want de plantaardige olie
zou h6t wondermiddel zijn tegen stress,
slapeloosheid, stemmingswisselingen,

migraine- en gewrichtsklachten, maar ook
pijn verminderen bij ernstige aandoeningen
a1s kanker, de ziekte van Parkinson en
reuma. Sterker nog: het zou ziekten als
kanker zelfs afremmen. Online stikt het
van dejubelverhalen en ook drogisterijen
slaan de olie massaal in en adverteren
ermee. Maar waar is die u.onderolie van
geniaakt? En hoe werkt het?

psychedelische werking en is niet verslavend.
Je rvordt er dus niet high van. Daarbij is
de olie legaal verkrijgbaar, omdat die niet

onder de Opiumu'et valt. Wiet- of THColie valt we1 onder die wet en is daarom
alleen op recept en bij een paar apotheken

in het land verkrijgbaar voor ernstig
zieke mensen.

Wat CBD precies doet in je lichaam is best
een technisch verhaal; het rverkt namelijk
in op het endocannabinoidesysteem, een
onderdeel van ons zenuwstelsel. De plantaardige cannabinoiden in CBD-o1ie h.yken
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op onze lichaamseigen cannabinoiden en
'passen' daardoor op dezelfde receptoren.

vcn clle CBD-

Fabrlkanten gebruiken dat als u''apenfeit
voor hun gezondheidsclaims. Na het
gebruik van CBD-olie krrlgt je lichaam a1s

ol-e-oebruikers
n Fnoelcr-rd
v

en bladeren van de hennepplant", Iegt

het rvare een seintje dat pijn moet worden
verzacht en ontstekingen in gewrichten
worden verminderd. Daarbij geeft CBD de
spijsvertering een boost en heeft de olie een
ontspannende u,erking. Maar klopt dat w-el?

cannabisonderzoeker Arno Hazekamp uit.
''Hennep wordt 1egaa1 verbouwd voor de

GEZONDHEIDSCLAIMS

vezels en wordt nogal eens verward met de

Hoewel CBD-olie inmiddels al trnaalf
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u.ietplant." Logisch ook, r,vant hennep- en

jaar rvordt verkocht, werd de olie pas
echt populair toen nieuwszender CNN in
2013 een documentaire uitzond over het
Anierikaanse meisje Charlotte Figi (toen 5)
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ALLE PLANTEN VERZAMELEN
''CBD staat voor cannabidiol, een stof
die wordt gewonnen uit bloeintoppen

l'ietplanten komen uit dezellde

f'ami1ie.

''Het zijn beide cannabisplanten. Toch is er
een groot verschil: u.ietplanten bevatten
THC, de bekende geestverruimendc stof
rvaar het veel wietrokers om te doen is.
Hennep bevat nauwelijks tot geen THC,
rnaar u.el veel CBD." En dat stoflc u,,ordt al
sinds 2007 in de apotheek verkocht, omdat
]ret zoil.el ontspannend a1s pijnstillend zou
u

erken en zou zorgen v()or meer rner5iie.

Ook al zijn de planten dus familie en de
stoffen THC en CBD nauu. aan elkaar
verwant, ze werken totaal verschillend:
CBD heeft in tegenstelling tot THC geen
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(BRO\: CANNABI\ -DADES
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Ze had honderden aanvallen per week.
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Haar ouders hadden van al1es geprobeerd
CBD-olie. Ten einde
raad probeerden ze het. Het meisje knapte
in rap tempo op.

Ar*r:

en hoorden toen over

Hazekamp bevestigt: "In onderzoeken
is r.astgesteld dat CBD-olie bij sornmige
vormen van epilepsie werkt op de lange
termijn. Zo'n ku art van de pati6nten is
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die u.erd geboren met ernstige epilepsie.
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Maar betekent dat dan dat CBD een
niedicijn is? En is ook bervezen dat het lverkt
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alen en aandoeningen'?

"Hct lastige r,an CBD-olie is dat het zo
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populair is gcu,orden dat dc markt
eigenlijk vooruitloopt op orderzoeken en
snel zo
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gebruiken miljoenen nlensen het, maar
eigenlijk is niemand het erover eens \vat
CBD-o1ie nu ls: een medicljn of voedings-
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supplcmcnt, omdat de rver-king op veel
aandoeningcn nog niet is bcrvczcn. Er zijn
u,e1 aanr,vrjzingen, maar naast de werking
op epilepsie staat niets echt vast. Je kunt dus

niet zeggen: CBD-o1ie r.verkt tegen stressklachten, reuma en migraine, niaar je kunt
ook niet zeggen dat 't niet rverkt. \Ve l,eten
het ger,voon niet. En voordat je er u 6l achter'
bcnt w-at het doet brj al die aandoeningen.
beirjejaren verder. Zulk klinisch ondelzocli
kost heel veel tijd."
Er zijn nogal wat online verkopels die s c1
zulkc gczondheidsclalms doen. telu.Lil
clat niet mag. Ook het Voedingscentrurn
rvaarschuu.t crr.oor de clairns niet ie gelrv.n
" Geen enkel gezondhcidsr-oordeel is
aanget oond. dtt. Iul,rk;,nt, rr r'r,g,'tt ,,,,k
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niet zeggcn dat dat r.vel zo is." Lees jc dus dat
is ber.r,ezcn dat CBD-olie 6cht werkt tegen
gewrichtspijn of reuma, dan klopt dat niet.
De nreeste online verkopers omzeiien die
claims en schrijven: 'Google op CBD-o1ie,
dan lcest u zelf or.er de heilzame lr.erklng
van onze olie.' Goed om tc u.etcn: volgens
de WHO staat inrniddcls rvel vast dat het
molccuul CBD geen krvaad kan.

CONTROLE GEZOCHT
Orndat de olie in korte tijd zo extreem
populair is gervorden, rvaarschLru,t
cannabisonderzocker Hazckamp voor de
kr,r'aliteit r.an de olie die te koop is. Om de
CBD uit een hennepplant te ha1en, nioet je
het extlahclen. Dat klinkt ingeu,ikkeld,
maar het kan al in een simpel laboratorium.
Onrdat er opeens zo veel r,raag u,as naar de
zijn el in no time van die laboratoria
uit c1e grond gestalnpt, vaak in het buitcn-

o1ie.

land. \laar niemand controleert die.

El bestaat immers nog geen u-et- en regclgr'\ Lng. In Brussel en zelfs in de VN krabben
zu zich inomenteel achter de oren

t'at

ze

i,,ch mct de olie aan mocten en hoe ze de
rr;,r'kt onrler controlc kunnen krijgen."
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BEGINNEN
METCBD.OLIE

LANGZAAMOP

keer per dag 66n
druppel en bouw
de dosering langzaam op. Zorg
ervoor dat je binnen twee weken
aan de aanbevolen dosering
op de verpakking zit. Sommige
CBD-producenten raden aan
de olie's ochtends in 66n keer in
te nemen, Hazekamp adviseert
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de olie te verspreiden over twee
innamemomenten. "Dan bouw
je een constante spiegel op."
Het druppelen onder je tong is

Sl Ook al is CBD plantaardig,
i{S werkt het niet verslavend
en word je er niet high van,
,"*i&r*
,r:r.iriiiixi.$,
gebruik

voor sommigen is
toch niet verantwoord. Gebruik geen
CBD-olie als je zwanger bent of borstvoedinggeeft en geef het niet zomaar
aan kinderen en huisdieren. Gebruikje
kalmerende medicijnen die eindigen
op -pam of pijnstillers? Dan is hetgoed
extra voorzichtig op te bouwen, want
CBD-olie kan de kalmerende en p'rjnstillende werking van de medicijnen
versterken. Als je veel andere medicijnen gebruikt of ernstig ziek bent,
is het sowieso verstandig eerst te
overleggen met je huisarts.
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volgens hem ook niet per se nodig.
"De reden dat CBD aangeboden
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wordt in olievorm, is omdat het
niet mengt metwater. Onderje
tong is het juist nat, dus ik geloof
niet dat het op die manier sneller
wordt opgenomen door de sl'rjmvliezen daar, zoals veel producenten
beweren. Je kunt het net zogoed
gewoon meteen doorslikken of
door een maalt'rjd roeren."
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Dan'werkt'de olie bij
kennelijk. Voelje na
dagen nog niets. dan is

meestgeconcentreerde olie kan

aanbieden. De percentages varidren
van 2,5 tot zelfs 25 procent CBD.
Volgens Arno Hazekamp zeggen die
percentages uiteindelijk niet zo veel
en is het vooral belangrijk te kijken naar
de dosering. "Want als je twee keer per
dag dertig druppels onder je tong moet
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goed stoppen
(Bron:Je
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doen, raakje simpelweg snel de tel kw'rjt.
Het is veel handiger als je maar twee of

drie druppels hoeft te tellen."
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Gebruik de eerste
dagen steeds twee
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CBD.OLIE IS
NIETVERSLAVEND,
PLANTAARDIG

Het Voedingscentrum ziet CBD-o1ie als
vertelt dat
er druk door de overheid en Voedsel- en
Warenautoriteit wordt overlegd aan welke
een voedingssupplement en

regelgeving de oiie moet voldoen. "Want
dat die regelgeving er komt, is een feit."
Al met a1 is de CBD-wereld best obscuur,
vindt Hazekamp. "A1s je een flesje koopt,
weet je nooit helemaal zeker wat erin zit:
of er niet te veel pesticiden zijn
de hennepplanten, of de olie

uit

gebruikt op
een schoon

Iaboratorium komt en hoeveel THC en
CBD er precies in zitten. Want in elk flesje
CBD-olie zit 66k een restje THC. Dat kan
niet anders, want in de planten komt van
nature een kleine hoeveelheid van die stof
voor. Om te voorkomen dat CBD-olie
onder de Opiumwet valt, is vastgesteld dat
dat THC-gehalte maximaal 0,05% zijn,
verwaarloosbaar weinig dus."

RUSSISCHE ROULETTE
In de praktijk blijkt dat sommige laboratoria
zich niet zo veel aantrekken van die THCgrens, maar ook niet eerlijk zijn over de
daadwerkelijke hoeveelheid CBD in de olie.
Hazekamp onderzocht eind 2017 de inhoud
van 46 flesjes cannabisolie. En de uitslag
was verrassend: in sommige flesjes zat
helemaal geen CBD-olie, maar pure oiijfolie.

In andere flesjes klopte het percentage CBD

THC niet. Er zat veel meer ofjuist minder
van de stoffen in. Ook brj onderzoeken in
en

andere landen werden soortgelijke resultaten
gevonden. "Eigenlryk is CBD-olie kopen dus
een soort Russische roulette spe1en", vindt
Hazekamp. "De 1abe1s zeggen in veel gevallen
helemaal niets en keurmerken bestaan niet."
Maar raadt hij het gebruik dan af? "Nee.
CBD is gewoon het nieuwste plantaardige
middel dat je volgens velen moet hebben
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geprobeerd. Ik geloof dat het voor sommige
mensen echt u,erkt. Maar net als bij andere
voedingssupplementen en medicijnen geldt:
voor een ander deel doet het niks. Sommigen
zweren bij vitamine C en echinacea, anderen

bij CBD-olie. CBD-olie is niet verslavend,
plantaardig enje kunt niet overdoseren,
dus eigenlijk kan er weinig misgaan. Baat
het niet, dan schaadt het niet. Verwacht er
alleen geen wonderen van."
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de druppels proberen? Dan raadt de
onderzoeker wel aan de olie in een winkel
of apotheek te kopen en niet online. "Met
olie uit winkels lijkt weinig mis te zijn.
Bovendien wilien winkels vanwege hun
imago al1een kwalitatief goede middelen
verkopen. En als consument heb je brj
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een grote
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winkelketen ook een duidelijk

(BRON: RADAR)
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aanspreekpunt bij vragen. Daar kunje dus
wel met een gerust hart een flesje kopen."

tradsrhirlld in ?*17 *e;t groot
onderzoek rraar CBD -gehruik

Probeerje het en voelje binnen twee weken
verschil? Grote kans dat de oiie bij jou dus
werkt. Voel je niets, dan is de kans groot dat
dat ook niet meer gaat gebeuren en is het
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wachten op het volgende wondermiddel...
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CBDThee, € 12,95

CBDdrop,

CBDSalve,

(4O g) CBD Health
In de gedroogde hennepbladeren en -bloemen
waarvan deze thee gemaakt
is, zit 1,7% cannabidio .
De thee zou je lmmuunsysteem boosten en zorgen
voor een goede nachtrust.

€ 6,13 CBD Candy

€ 62,so (75O mg)

OmdatCBD-olie

Endoca Hemp
Geirriteerde, droge

vaak een vieze

smaak heeft, zijn
deze snoeples

ontwlkkeld. Elk
dropje bevat
2,5 mg cannabldiol.
Verkrijgbaar in
achttien smaken.

huid? De CBD in deze
zalfzou het herstel
een handje helpen en
irrltatie verzachten.

CBDZeep,
€ 5lacob Hooy
Of de CBD in deze
zeep voldoende in
je huid wordt opgenomen om effect te
hebben is de vraag,
maar in het slechtste
geval houd je er
alleen een schoon
vel etje aan over.
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