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de meest moqische verholen

over CBD-olieldie 1e overigens
niet moet verworren met
wretolie. Het zou helpen tegen
zo ongeveer olles, von slopeloosheid tot eprlepsie Moor
hoe werkt het don en word je
niet high von die druppels?
Een snelcursus in 7 vrogen.

Wat is CBD-olie
precies?
CBD staat voor cannabidiol, een
stof die uit vezelhennep wordt
gewonnen. Aan die CBD wordt
vervolgens een plantaardige olie
(vaak hennep-, maar soms ook olijfof kokosolie) toegevoegd zodat je
de CBD makkelijk kunt toedienen.
De werking is gebaseerd op het idee
dat cannabidiol, een plantaardige

cannabidoide, inwerkt op het
lichaamseigen cannabinoiden-

heeft Charlotte nog maar een paar
keer per maand last van epilepsie.
Inmiddels wordt CBD ook gebruikt

zelfs bij kanker. Het KWF heeft
overigens niets tegen het gebruik ter
bestrijding van klachten (bijvoorbeeld als gevolg van chemotherapie),
op voorwaarde dat het altijd wordt

onafhankelijk cannabis-consultant Arno
Hazekamp was afgeiopen najaar bij
het tv-programma RADAR te zien
met de resultaten van zijn iaboratoriumonderzoek van CBD -olie. In
veel flesjes blijkt nauwelijks CBD
en regelmatig schadelijke troep te
zitten. 'Helaas is er nog veel mis met
de kwaliteit van CBD-olie, blijkt

uit meerdere
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na aan overleed. Rond haar zesde
probeerden haar ouders CBD-olie
als medicijn en dat sloeg aan. In
plaats van vele aanvallen per dag

tegen slapeloosheid, menstruatie-

te zijn. Biochemicus en

82

geleden kwamen de
juichende
CBD -geluiden,
eerste
het
dankzij
verhaal van het
Amerikaanse meisje Charlotte Figi.
Zijleed als baby a1 aan zulke heftige
epileptische aanvallen dat ze er bij-

systeem en hormoonproductie en als
signaalgever b5' pijnprikkels. Raakt
ons cannabinoidensysteem door wat
voor oorzaak dan ook in de war, dan
kan CBD-olie helpen de boel weer
in balans te krijgen en zo een reeks

mogelijke klachten verlichten.

REGELAAATIG SCHADELIJ KE
TROEP TE ZITTEN

Zo'nvijf jaar

systeem. Dat systeem speelt een rol
in veel processen, zoalsje afweer-

Tot zover geen probleem. Maar er
blijkt veel onzuiver spul op de markt

IN VEEL FLESJES BLIJKT
NAUWELIJKS CBD EN

Waar helpt het tegen?

te

sten 1n heel Europa.

Dat komt soms door onwetendheid
van de producent, maar misschien
is er ook sprake van fraude: met
'wondermiddel'CBD kun je nou
eenmaal snel geld verdienen.'

klachten, reumatoide artritis en

besproken met de behandelend arts.
CBD -olie nemen ter'genezing' van
kanker raden ze ten zeerste af.
CBD-o1ie is ook populair bij allerlei
neurologlsche aandoeningen waarblj het zenuwstelsel als het ware een
standje te hoog staat: chronische
pijn. MS. alzheimer. depressie.
stress en angst. Er zijn steeds meer
wetenschappelijke onderzoeken
die de gunstige werking van CBD
onderschrijven. Toch waarschuwt
Arno Hazekamp dat het bewijs vaak
mager is: 'Het proble em is dat CBD
niet gepatenteerd is, waardoor geen
enkele partf'zich geroepen voelt die
studies te financieren. Dat levert
namelijk geen geld op, omdat er niet
ddn CBD-olieproducent is, maar

tal-
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loze. En die kunnen allemaal scolen
met dezelfde gezondheidsclaims.'

Word je er stoned varr?
CBD-olie wordt vaak verr,r,ard met
wietolie. Maar, de naam zegt het
al, wie tolie heeft als basis rr ier.
Dat bevat veel THC, de stof rraarje
stoned van wordt. CBD daarentegen

wordt gewonnen uit vezelhennep
en daar zit nauwelijks THC in. \ran
zo'n minieme hoeveelheid kunje
onmogelijk high worden. Toch is
een waarschuwing op zijn plaats:
veel CBD-o1ie bevat een te hoog
THC-gehalte en flesjes van dezelfde
producent zln niet altijd van dezelfde
samenstelling en kwaliteit. Zo kun
je volgens Hazekamp de ene keer
een zuivere olie en de volgende
keer eentje met'knetterveel THC'
krijgen. En die onverwacht hoge
dosis THC kan bijvoorbeeld
gevaarlijk zijn alsje autorijdt.

Hoe gebruik je
de druppels?
Algemeen wordt geadviseerd om te
beginnen met de Iaagst mogelijke
dosering, en dan te kijken wat de
effecten zijn en de hoeveelheid
geleidelijk op te hogen. Advies is om
de olie twee tot drie keer per dag
onderje tong te druppelen. CBD-olie
wordt in verschillende percentages

verkocht, maar'hoe hoger het
percentage, hoe beter' gaat niet
op: van een geconcentreerde olie
heb je alleen minder nodig. Wilje
CBD-olle gaan proberen, dan is het
ve rstandig altijd metje (huis)arts
te overleggen, zeker alsje ernstige
klachten hebt of medicijnen slikt.
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THC
vind je brj de apotheek. Zeker bij
heftige aandoeningen is dat de beste
keus. Aileen is die apothekersolie

behoorlijk duur. Een goedkoper
alternatiefis om een flesje te kopen
bij bedrijven die zich al langer bezighouden met medicinale planten,
zoals Emonta enJacob Hooy. Door
hun ervaring magje ervan uitgaan
dat ze goede kwaliteit leveren.
Verder zou ik altijd aanraden om

niet online, maar in een winkel te
kopen. Je hebt het uiteindelijk toch
overje gezondheid. Je slaatje andere
medicljnen toch ook niet bij een vage
webwinkel in, alleen maar om een
paar euro te besparen?'
Over budget gesproken: over de
flesjes bij voordeeldrogisten kan

Hazekamp nog geen uitspraken
doen, omdat hij die nog moet
analyseren. 'Ik mag hopen dat een
grote drogisterijketen er alles aan
doet om goede CBD-olie in huis te
ha1en, a1leen al omdat ze hun reputatie niet op het spel willen zetten.'

Is het'wel legaal?

kwaliteit olie kan alleen
in een gecertiflceerd lab worden
vastgesteld. Hazekamp:'CBD-olie

De verkoop van CBD-olie is in
principe wettelijk toegestaan, mlts
het THC-gehalte onder de 0,05%
blijft. Anders heb je het over wiet
olie, en die mag aIle en op recept
worden verstrekt. Toch is dejuridische situatie nogal ingewikkeld. De

die gegarandeerd betrouwbaar is,

vezelhennep waarult de CBD wordt

Waaraan herken
je goede CBD?
Een goede

NikiR"p

+

gewonnen moet namelijk gecertiflceerd zijn en hennepboeren worden
regelmatig gecontroleerd: er mogen
al1een zaden ofhennepvezels van
gemaakt worden. Hennep oogsten
en CBD-olie extraheren is officieel

niet toegestaan in Nederland. Daarom wordt ervaak een omweggetje
gebrulkt: de CBD wordt bijvoorbeeld
in Duitsland uit de hennep gefllterd
en dan weer geimporteerd naar
Nederland - dat mag namelijkwel.
Ndg wel, want over de Nederlandse
en Europese regelgeving wordt druk
gesteggeld en het is onduidelijk wat

dat voor producenten en consumenten gaat betekenen.

Zijner bijwerkingen?
Nare neveneffecten zUn meestal
het gevolg van een te hoog THCgehalte in de olie: duizeligheid,
een verhoogde hartslag, een droge
mond of rode ogen. Over de risico's
van zuive re CBD olie is nog wei n ig
bekend. Hazekamp: 'Niemand weet
nog wat CBD bljvoorbeeld op de lange
termijn met kinderhersens doet.
De onderzoeken tot nu toe laten
gelukkig zien dat er weinig brjwerkingen zijn. En ook ik geloof dat
er niet veel mis is met CBD. Maar
dan gaat het over goede CBD olie.
In veel flesjes zit niet alleen een veel
lagere concentratie CBD dan erop
staat, maar mogel!jk ook pesticiden,
zware metalen, oplosmiddelen
en schimmels. Dan krijgje dus

niet alleen die goede medicinale
CBD binnen, maar ook gevaarlijke
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rommel. Zo bestrijd je in het ergste
geval de ene kwaa1, maar krijgje er
een andere voor terug.'
Toch is dit volgens Hazekamp geen
reden voor somberte: 'Het is gewoon
tijd voor standaardisatie en strenge
kwaliteitscontroles. Simpel gezegd:
als het op het label staat, moet het

in

het potje zitten, en als 't in het potje
zit, moet het op het label staan.' +
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