
Zwangerschap.

Gebruik van CBD gee� geen problemen als u 
zwanger bent of zwanger wil worden.

Borstvoeding.

Het gebruik van CBD hee� geen nega�ef effect op de 
kwaliteit van moedermelk en zal ook geen nega�eve 
bijwerkingen bij de baby geven.

Eten en Drinken.

Vermijd het drinken van grapefruitsap. Dit kan de 
opname in nega�eve zin beïnvloeden. Door te 
druppelen onder de tong is de opname het snelste. 

Alcohol drinken.

Cannabis zal de opname van alcohol versterken. Pas 
daarom op met het gebruik van alcohol. Ga zeker niet 
auto rijden na het gebruik van alcohol en cannabis. 
CBD wordt ook vaak gebruik om alcohol te minderen 
of helemaal te stoppen.
 
Auto rijden.

Cannabinoïden zijn ongeveer 15 uur na het gebruik 
aantoonbaar in het bloed. CBD hee� geen nega�eve 
invloed op rijvaardigheid en u bent ook niet in 
juridische overtreding. Als u last hee� van bijwerkin-
gen zoals een ‘verstoord’ gevoel, loomheid, duizelig-
heid, euforie of verwardheid, dan raden wij af om 
auto te rijden. Het kan zijn dat de CBD processen in 
het lichaam versneld die deze bijwerkingen tot 
gevolg kunnen hebben.

Op reis.

Cannabisvloeistof valt onder de Opiumwet. De 
juridische wet maakt geen onderscheid tussen CBD 
of THC. Neemt u CBD mee naar het buitenland dan 
raden wij aan om het niet in uw handbagage te doen. 
Om zeker te weten hoe de wetgeving om gaat met 
het bezit van CBD raden wij u aan om contact op te 
nemen met het consulaat van het te bezoeken land. 
 
5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen.

CBD hee� geen nega�eve bijwerkingen. Het kan wel 
de gebruikte medicijnen versterken. Het lijkt dan 
alsof de klachten komen door het gebruik van CBD 
echter vaker komt dit door een verhoogde opname 
van de reguliere medica�e.

De verstrekker van de cannabisvloeistof kan controle-
ren of de cannabisvloeistof samen met de rest van 
uw medica�e gebruikt kan worden.

7. Hoe bewaart u cannabisvloeistof.

Bewaar cannabisvloeistof buiten het zicht en bereik 
van kinderen. Na openen dient de cannabisvloeistof 
in de koelkast te worden bewaard. Gebruik de canna-
bisvloeistof niet meer na de uiterste houdbaarheids-
datum. De houdbaarheidsdatum is te vinden op het 
gebruikerse�ket op de verpakking. Vraag de verstrek-
ker wat u moet doen indien u het product niet meer 
gebruikt. 

8. Overige informa�e.

Welke stoffen zi�en in deze producten.

De werkzame stoffen zijn CBD en andere cannabino-
iden. Kijk op het e�ket welke werkzame stoffen 
aanwezig zijn.

De hulpstoffen zijn wellicht nog belangrijker dan de 
werkzame stoffen omdat deze zorgen voor de effec�-
viteit van de cannabinoïden. Zo zijn er terpenen 
aanwezig die een katalyserend vermogen hebben. In 
de CannaAc�ve variant zit alcohol dat zorgt dat de 
CBD sneller in het lichaam wordt opgenomen. In de 
CannaAc�ve variant zit Plantaardige Glycerine dat 
zorgt voor een hoger biobeschikbaarheid hetgeen 
zorgt voor een grotere opneembaarheid in het 
lichaam.

Als drager van de olie wordt hennepzaadolie en 
olijfolie gebruikt. De CannaAc�ve hee� als drager 
glycerine en water. 

Uitleg van percentages: een fles van 10ml (milliliter) 
met 5% CBD bevat 500 mg (milligram) CBD. Met 200 
druppels in een fles bevat een druppel 2,5 mg CBD. 
Een flesje van 10 ml. bevat minimaal 200 druppels bij 
kamertemperatuur. Hoe warmer de vloeistof, hoe 
minder viskeus en hoe lichter de druppel.  

Deze informa�e wordt uitgegeven door DIHS (Dutch 
Interna�onal Health Services) en is het laatst herzien 
in oktober 2019.
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Van CBD krijg je geen high gevoel.

CBD herstelt de balans tussen lichaam en geest. Men 
kan zich beter concentreren en de stemming wordt 
opgewekter. Vaak kun je (daardoor) beter slapen en 
wordt je beter uitgerust wakker.

Zelden leidt het gebruik van CBD tot duizeligheid, 
hoofdpijn of een droge mond. Als dit gebeurt gaat 
het na een paar uur over.

CBD is niet verslavend. Zelden worden mensen 
a�ankelijk naar de gevolgen van het gebruik van 
CBD. Om dit tegen te gaan adviseren we om elke 
twee weken een paar dagen te stoppen. Deels om te 
controleren in hoeverre de klachten verdwijnen, 
anderzijds om niet a�ankelijk te worden van het 
gebruikte middel.

Indien u bijwerkingen hee� willen wij vragen om 
deze te melden bij ons. We kunnen dan samen naar 
de beste oplossing zoeken. Aan de hand van de 
gebundelde ervaringen kunnen we zeker een oplos-
sing bespoedigen.

6. Mag ik cannabisvloeistof gebruiken met andere 
medicijnen.

CBD kan bij elk medicijn gebruikt worden. Start al�jd 
met een kleine hoeveelheid. Ieder mens is verschil-
lend. Het endocannabinoïdesysteem ( het systeem 
waar cannabis een direct effect hee�) is ona�anke-
lijk van groo�e, gewicht, geslacht of lengte. Ieder 
mens is anders en bij ieder persoon moet de juiste 
dosis bepaald worden aan de hand van ervaring. 
Levenss�jl, medicijnen, eetgewoontes slaappatronen 
hebben allemaal invloed op de uitwerking van canna-
binoïden.
 
Cannabinoïden zullen elk medicijn beïnvloeden zodra 
het een half uur voor het medicijnengebruik wordt 
ingenomen. Het medicijn wordt tot 10% versterkt. 
Dit is ook het geval bij alcohol.

U mag cannabisvloeistof alleen in combina�e met 
bloedverdunners nemen indien u onder controle 
bent van een trombosedienst.

Cannabisvloeistof hee� mogelijk een wisselwerking 
met feytoïne en carbamazepine. De combina�e kan 
alleen worden toegepast indien u onder controle 
bent bij een neuroloog.
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