ALLES OVER CBD

Alles over CBD
Laten we het eens hebben over alles betreffende CBD en CBD olie, maar dan gewoon in normaal
leesbare taal zonder al te veel technische of scheikundige benamingen. Dit artikel is de omschrijving
voor wat CBD nou eigenlijk is, wat CBD doet en welke soorten er zijn. Later vertellen we ook
nog wat over welke specifieke CBD vormen wij hebben en daaruit zou je zelf waarschijnlijk wel
op kunnen maken welke misschien iets voor jouw is. Kortom, een lange tekst, maar na het
doorlezen van dit verhaal weet jij alles wat er te weten valt en wat nodig is over CBD en hoe het
jou kan helpen. Laten we beginnen bij de meest simpele…

Wat is CBD?
CBD is de meest populaire werkzame stof die zich in medicinale wietplanten bevindt, en die sinds
lange tijd nu al wordt gebruikt bij het behandelen of ondersteunen van behandelingen tegen allerlei
aandoeningen. Ergens in de tweede wereldoorlog periode werd ontdekt dat je uit de toppen van
medicinale wietplanten CBD kon halen en die werd gebruikt om de pijn bij soldaten te
verminderen. Het absolute begin van CBD was in 1899 toen onderzoekers een mengsel van CBD
en THC onttrokken door cannabishars met ethanol te mengen en zo het pure mengsel weer op te
vangen. In 2021 is CBD vooral steeds meer bekend omdat het door veel mensen, via sociale media
en van horen zegen, aan elkaar wordt aanbevolen. CBD is dan de meest populaire en eigenlijk is
het een verzamelnaam geworden voor nog een paar andere stoffen die zich in de medicinale
wietplanten bevinden zoals CBG en CBN den CBDa. Deze 4 zijn ook verreweg het meest
populair. Met name CBD en CBG, we gaan het later hebben over waarom deze 2 het meest
populair zijn. CBD is nog steeds niet een officieel medicijn en mag ook nooit als vervanger van een
ander normaal medicijn worden genomen.
We hebben ook regelmatig de vraag gehad naar CDB olie, CPT olie en zelfs CPD olie, dit zijn
zover wij weten niet echte oliën die uit een medicinale wietplant worden gekregen, maar omdat
men dit vaak van mond tot mond doorgeeft wat men gebruikt, komt het wel eens voor dat mensen
wat anders verstaan. Als je doorvraagt gaat het vaak om exact dezelfde CBD olie die mensen echt
bedoelen.

Wat doet CBD?
Nu komen we een beetje in dat grijze gebied wat momenteel al wordt onderzocht door de
medische wetenschap. Ten eerste is het voor iedereen verschillend hoe sterk CBD werkt op je
lichaam. Wat we vooral horen is dat wat stevigere en gezette mensen vaak iets hogere doseringen
CBD moeten gebruiken om het juiste effect te merken. Dit zelfde geldt ook voor rokers en
mensen die bijvoorbeeld met enige regelmaat eens een joint roken. Dat is een klein beetje uitleg
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over de dosering, maar nu meer terug naar het onderwerp, wat doet CBD dan? CBD blijkt uit
steeds meer ervaringen van mensen die het gebruiken, te helpen bij (zware) chronische
ontstekingen, als hulp bij het in slaap vallen en langer doorslapen, angst- en paniek aanvallen,
chronische pijn klachten, epilepsie aanvallen en psoriasis klachten.
Let hierbij wel op, dit zijn toepassingen van CBD die mensen soms ook gebruiken naast hun
normale medicijnen. Soms gebruiken mensen CBD losstaand zonder enig ander medicijn maar
CBD kan niet als medicijn worden gezien tegen elke aandoening die je kan hebben.
Hier geldt eigenlijk weer precies hetzelfde, en mensen zeggen dat ze CBD gebruiken maar zoals we
dadelijk gaan toelichten kan het zijn dat ze soms een CBG of een CBDa olie bedoelen. Het ligt er
puur aan wat je doel is, welke CBD variant je nodig gaat hebben, en ieder lichaam is anders dus de
doseringen kan je alleen proefondervindelijk vaststellen.

Hoe gebruik je CBD?
CBD druppels gebruiken
Er zijn een paar manieren waarop je CBD kunt gebruiken en ze werken eigenlijk precies zoals elk
voedingssupplement. De meest bekende manier om CBD te nemen is het gebruik van CBD
druppels. De dosering is van vrij eenvoudig op een theelepeltje te doen. Je kan de druppels tellen
en er zo voor zorgen dat je eigenlijk altijd dezelfde dosis CBD druppels binnenkrijgt. Het is dan
ook super eenvoudig vast te stellen om één druppeltje meer of minder te nemen om de dosering
aan te passen. Wat we al eerder vertelden, de dosering zal ook variëren per persoon, dus dan zijn
druppels eigenlijk ideaal. Het echte innemen van de druppels gebeurt vaak onder de tong, waar het
mondslijmvlies zit wat er voor zorgt dat de CBD vrij snel in het bloed wordt opgenomen. CBD
smaakt altijd een beetje grasachtig en afhankelijk van hoe sterk de CBD olie is, zal de smaak sterker
zijn. Lekker is het niet, maar een paracetamol is ook niet echt een lekker bittergarnituurtje.
Doordat het meteen in het bloed wordt opgenomen is de werking heel erg snel merkbaar, mits de
dosering voldoende is. CBD druppels gebruiken is lekker eenvoudig en gemakkelijk.

CBD capsules gebruiken
Een andere populaire manier om CBD te gebruiken is via CBD capsules, waarbij je het hele smaak
verhaal overslaat. De capsule heeft geen smaak en is eenvoudig met een slokje water weg te slikken.
De CBD gaat dan eerst wel door het hele spijsverteringssysteem en zal daardoor iets langer de tijd
nodig hebben om zijn werk te kunnen doen. De werking is natuurlijk wel hetzelfde al horen we
vaak dat er een hogere dosering nodig is als je ervoor kiest om CBD capsules te gebruiken in plaats
van CBD olie. Soms heeft een CBD capsule ook de voorkeur omdat het te behandelen gebied
bijvoorbeeld de maag of darmen betreft. Het is namelijk logisch dat CBD dan pas vrijkomt in de
maag, door de darmen heen gaat en via de maag en darmen pas in het bloed komt. CBD capsules
gebruiken is eenvoudig zonder de smaak nadelen.

CBD pasta gebruiken
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Voor een CBD pasta geldt eigenlijk exact hetzelfde als de CBD olie. De inname doe je door een
rijstkorrel grootte CBD pasta op een theelepeltje onder de tong te doen. Deze dosering is vaak iets
onnauwkeuriger omdat je de ene keer nu eenmaal net een iets grotere rijstkorrel pakt uit de
spuitverpakking dan de andere keer, tenzij je dit echt afweegt op een heel gevoelige weegschaal.
Waarom zou je dan CBD pasta nemen zul je denken? CBD olie wordt altijd gemengd met een
hennepzaadolie, olijfolie of kokosolie (mct olie) om hem mooi vloeibaar te krijgen en de sterkte
heel goed constant te kunnen houden. CBD pasta is de ruwe CBD die overblijft na het proces wat
wordt gebruikt om CBD uit de plant te halen. Het is dus vaak zonder toevoegingen, of met maar
heel weinig toevoegingen zodat de CBD sterk blijft. Je ziet vaak ook dat de CBD pasta’s meteen
45% of 65% zijn, waar een CBD olie vaak rond de 25% ophoudt. CBD pasta gebruiken is vooral
als je echt sterke CBD, zo puur mogelijk, nodig hebt.

CBD spray gebruiken
Dan is er ook nog de minst populaire maar niet minder effectieve spray variant. Het is echter wel
een heel handige manier ook van doseren. Elke spray pomp bevat namelijk exact dezelfde
hoeveelheid CBD en is dus heel exact te doseren. Om de CBD spray pomp te kunnen gebruiken
moet de CBD vaak wel flink worden verdund, anders is deze gewoon weg niet vloeibaar genoeg
om uit het spuitstukje te komen. Je ziet dan ook vaak dat dit echt lichte CBD olie is die in een
spray verpakking zit. Eén van de weinige CBD sprays die we hebben is dan ook maar 1,5% met
een smaakje meer gericht op kinderen. CBD spray gebruiken is makkelijk en super nauwkeurig te
doseren maar vaak erg licht.

CBD in combinatie met andere medicijnen
Ik denk dat het mooiste bewijs wat er is dat CBD echt goed werkt, wel is dat het de werking van
sommige andere normale medicijnen versterkt of verzwakt. Dat is natuurlijk mooi maar dat is wel
iets belangrijks waarvoor je zeker moet oppassen. Inmiddels wordt het steeds duidelijk welke
medicijnen wel en niet samen gaan met CBD en kunnen we een steeds beter advies geven met
deze informatie.

CBD kan versterkend werken op de volgende medicijnen
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Naam medicijn:

Toepassing:

Amiodaron

Behandeling van hartritme stoornissen

Claritromycine

Antibioticum

Diltiazem

Behandeling van hogebloeddruk

Erytromycine

Antibioticum

Fluconazol

Antimycoticum

Isoniazide

Behandeling van tuberculose

Itraconazol

Antimycoticum

Ketoconazol

Antimycoticum

Miconazol

Antimycoticum

Ritonavir

HIV-remmer

Verapamil

Behandeling van hartritme stoornissen

Inidavir

HIV-remmer

Nelfinavir

HIV-remmer

Nefazodon

Behandeling van depressie en agressie

Saquinavir

HIV-remmer

Suboxone (Buprenorfine)

Behandeling van morfine verslaving

Telithromycine

Behandeling van longontsteking

CBD kan verzwakkend werken op de volgende medicijnen
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Naam medicijn:

Toepassing:

Carbamazepine

Anti-epilepticum

Fenobarbital

Anti-epilepticum

Phenytoin

Anti-epilepticum

Primodone

Anti-epilepticum

Rifabutine

Behandeling van Mycobacterium Avium Complex

Rifampicine

Antibioticum

Sint Janskruid

Anti-depressivum

Efavirenz

HIV-remmer

Nevirapine

HIV-remmer

Barbituraat

Anti-epilepticum

Enzalutamide

Behandeling van prostaatkanker

Glucocorticosteroiden

Behandeling van ontstekingen

Modafinil

Behandeling van narcolepsie

Oxcarbazepine

Anti-epilepticum

Pioglitazon

Behandeling van diabetes type 2

Troglitazon

Behandeling van diabetes type 2

Secobarbital

Anti-epilepticum

Prednison

Immuunsysteem onderdrukker

Samenwerking van de medicijnen met CBD kan wenselijk zijn maar kan natuurlijk wel de dosis
verstoren die je behandelend arts je heeft aanbevolen. Raadpleeg dus altijd een arts als je één van
deze medicijnen gebruikt en CBD erbij wilt gebruiken !

CBD zelf proberen
Er valt heel erg veel te vertellen verder over CBD en alle andere varianten en dat zullen we zeker
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gaan doen in komende blogs, maar we kunnen ons ook voorstellen dat je na het lezen van dit
verhaal nieuwsgierig bent geworden en CBD wilt gaan proberen voor jouw toepassing. Voor het
grootste deel van onze klanten is CBD een perfecte uitkomst of een natuurlijke vervanger van een
chemisch medicijn.

ALLES OVER CBD
POWERED BY DOCRACY.COM

6 of 6

