
CBD OLIE SLAPEN
DE CBD-SLAAPGIDS  

VOOR EEN  
GOEDE NACHTRUST 



63% VAN ALLE NEDERLANDERS IS ONTEVREDEN OVER HUN NACHTRUST

Gemiddeld heb je zeven tot acht uur slaap 
nodig per nacht. Ongeveer 63% van de 
Nederlanders geeft aan dat zij ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun nachtrust. 
Een goede nachtrust en voldoende slaap 
is ontzettend belangrijk voor je mentale 
en fysieke gezondheid. Het contact tussen 
hersencellen wordt gestimuleerd, waardoor 
je zaken beter kunt onthouden. Daarbij 
ruimt je lichaam zichzelf van binnen op; 
gebeurtenissen worden verwerkt, spieren 
herstellen zich en je lichaam maakt zich 
klaar voor een nieuwe dag. Bij jarenlang 
slaaptekort krijgt je lichaam hier niet 
voldoende tijd voor. Je verhoogt zelfs het 
risico op hart- en vaatziekten, dementie en 
depressie bij een te lang slaaptekort. Om 
nog maar te zwijgen over de gevolgen op 
kort termijn die je de volgende dag direct 
ondervindt: je kunt je slecht concentreren, 
je bent prikkelbaarder, meer behoefte aan 

suiker en hebt minder energie. 

Slaap is essentieel. Hierbij speelt de 
hoeveelheid slaap niet alleen een belangrijke 
rol, maar ook de kwaliteit van je slaap. Hoe 
verbeter je de kwaliteit van je slaap? Naast 
dat er wat algemene tips zijn en dat je (bij 
ernstige klachten) altijd naar je huisarts 
kunt gaan voor medicatie, zijn er ook wat 
natuurlijke middelen. Veel mensen hebben 
baat bij CBD olie voor een goede nachtrust. 
Hierbij heb je diverse mogelijkheden. Zo biedt 
Hemplife bijvoorbeeld CBD Nacht aan. CBD 
Nacht is speciaal ontwikkelde CBD olie voor 
een goede nachtrust. Naast hoogwaardige 
CBD bevat deze olie een belangrijke 
toevoeging: melatonine. Melatonine is een 
natuurlijk slaaphormoon dat je helpt bij 
het sneller in slaap vallen en een goede 
slaapkwaliteit. Verderop vertellen we je hier 
meer over.

https://www.hemplife.nl/


WAAROM SLAPEN WE SLECHT? 

Voordat we ingaan op wát je kunt doen om 
je slaapkwaliteit te verbeteren, is het goed 
om te kijken naar waarom je slecht slaapt. 
De meest genoemde klachten bij een slechte 
nachtrust zijn: slapeloosheid, moeilijk in slaap 
komen en lastig door kunnen slapen. Doordat 
je vaak wakker wordt, moet je telkens weer 
in slaap vallen. Een hele uitdaging wanneer 
je aan het begin van de avond al moeite hebt 
om überhaupt in slaap te vallen. 

De belangrijkste oorzaken van een 
slechte nachtrust zijn:

• Angst, stress en spanning. Dit is de 
meest voorkomende oorzaak van 
slaapproblemen. Mentaal zit je niet 
lekker in je vel. Je maakt je zorgen, 
piekert en/of voelt je onrustig. Het 
gevolg hiervan is dat je de rust niet 
kunt vinden om lekker te slapen. Je 
loopt continu te malen over wat is 
geweest of nog gaat komen. 

• Een verstoord dag- en nachtritme. 
Je biologische klok is in de war. Dit 
kan bijvoorbeeld komen doordat je 
in een andere tijdzone zit (jetlag) 
of wanneer je onregelmatige 
werktijden hebt. 

• Lichamelijke klachten, zoals een 
(zeurende) pijn die je ‘s nachts 
wakker houdt. 

• Gewoontes die niet 
slaapbevorderend zijn, zoals het 
drinken van cafeïne, alcohol en je 
smartphone, tablet en/of laptop 
gebruiken voordat je naar bed 
gaat. Door het blauwe licht van het 
beeldscherm krijgt je lichaam geen 
signaal om te gaan slapen. Deze 
gewoontes houden je wakker en 
alert. 

• Licht. We hebben aardig wat 
schermen in huis dat licht geeft. 
Neem bijvoorbeeld je smartphone, 
tablet, televisie en/of laptop. Deze 
schermen geven een blauw licht af 
die ervoor zorgen dat je wakker en 
alert blijft. De prikkel om te slapen 
neemt af, waardoor je later naar 
bed gaat en slechter in slaap kunt 
komen. 



De belangrijkste stof in CBD-supplementen 
(bijvoorbeeld olie en capsules) is CBD, afgekort 
voor cannabidiol. Deze stof is afkomstig van 
de hennepplant en werkt als een natuurlijke 
rustgever, waarbij het zorgt voor innerlijke 
balans. Hoe werkt het? CBD sluit aan op het 
endocannabinoïde systeem. Dit systeem werkt 
als de signaalgever van ons lichaam. Zelf 
repareert het niets, maar geeft het seintjes 
aan de hersenen als er disbalansen zijn en ze 
hulptroepen moeten sturen. Hierdoor komen 
hulptroepen op tijd op de juiste plek aan. Op die 
manier is dit systeem een belangrijk component 
voor de zelfredzaamheid van ons lichaam.

Lichamelijk en geestelijk
Het endocannabinoïde systeem heeft 
receptoren in de hersenen, huid en ander 
weefsel in het lichaam. Hierdoor speelt dit 
systeem een belangrijke rol bij vele systemen 
in het lichaam, zowel fysiek als geestelijk. Om 
het endocannabinoïde systeem draaiende te 
houden, produceren wij zelf lichaamseigen 
cannabinoïden (endocannabinoïden). Wat de 
stof CBD uit de hennepplant nu zo bijzonder 
maakt, is dat deze stof op precies dezelfde 
receptoren aansluit. Door CBD-supplementen 
extra in te nemen vul je als het ware je eigen 
voorraad aan. 

Homeostase dankzij CBD
Doordat CBD het endocannabinoïde systeem 
ondersteunt heeft het diverse voordelen. Een 
van de belangrijkste is het balancerende effect. 
Wanneer je slecht slaapt, heeft je lichaam 
last van bepaalde disbalansen. Bijvoorbeeld 
verstoord dag- en nachtritme, je voelt je 
gestrest en/of angstig, piekert veel of hebt 
lichamelijke klachten (pijn). CBD helpt bij het 
opsporen van deze disbalansen en zorgt 
daarna dat de juiste hulptroepen ter plaatsen 
komen. In andere woorden: CBD creëert een 
homeostase (innerlijke balans). CBD helpt bij 
het herstellen van disbalansen, waardoor jij 
beter kunt slapen. 

HOE WERKT CBD IN JE LICHAAM



Maar hoe werkt slaap? Bij een goede en 
kwalitatieve slaap loopt je lichaam vier 
verschillende stadia door. In totaal duurt 
zo’n slaapcyclus 90 tot 120 minuten. Hierna 
begint de cyclus weer opnieuw. Al deze 
fasen hebben hun eigen voordelen waardoor 
je lichaam optimaal kan uitrusten. 

INVLOED VAN CBD OP JE SLAAPCYCLUS

De verschillende slaapfase zijn:

1. sluimerfase

2. lichte slaap

3. diepe slaap

4. REM-slaap

beetje kunt functioneren de volgende dag. 

Doordat je de andere fasen overslaat, kan 
je lichaam niet goed uitrusten. Ook tijdens je 
slaap moet het keihard werken! Je lichaam 
rust namelijk het beste uit in de andere fasen 
(de niet-REM-slaap). Dit kan ook de reden zijn 
waarom sommige mensen altijd moe wakker 
worden. Een lange REM-slaap wordt vaak 
in verband gebracht met symptomen van 
depressie.

Het voordeel van CBD is dat het de duur van 
de diepe slaapfase verlengt en daarmee de 
behoefte aan de REM-slaap. Dat is positief, 
want hoe minder behoefte jouw lichaam 
heeft aan REM-slaap, hoe beter je bent 
uitgerust. Alle fasen zijn belangrijk, maar 
het lichaam kan het beste uitrusten tijdens 
de derde fase (diepe slaap). Wanneer je 
lichaam hier (om wat voor reden dan ook) 
niet voldoende tijd voor krijgt, heeft dit effect 
op je slaapkwaliteit. 

Wanneer je vaak wakker wordt of te weinig 
slaapt, zal je lichaam sneller overgaan tot 
de REM-slaap (Rapid Eye Movement). Hoe 
slechter je slaapt, hoe groter de behoefte 
aan REM-slaap. Alle andere fasen worden 
dan overgeslagen. De REM-slaap is namelijk 
een belangrijke fase voor de hersenen. 
Deze fase kenmerkt zich door de snelle 
bewegingen van je ogen achter de oogleden. 
Je hersenactiviteit tijdens deze fase is net 
zo hoog als overdag. Je droomt, verwerkt 
herinneringen, gebeurtenissen en emoties. 
Deze fase wordt dan ook gezien als de 
schoonmaker van je hersenen. Wanneer 
je weinig slaapt, heeft je lichaam het liefst 
zoveel mogelijk REM-slaap, zodat je nog een 



Melatonine is het slaaphormoon van je 
lichaam dat wordt aangemaakt door de 
pijnappelklier in de hersenen. Dit hormoon 
zorgt ervoor dat we kunnen slapen. Iedereen 
heeft een interne klok die regelt hoeveel 
melatonine je lichaam aanmaakt. Bij een 
normaal slaap- en waakritme stijgt je 
melatonine niveau midden tot in de late 
avond. Hierdoor begin je je slaperig te voelen. 
Deze hoogte van je melatoninespiegel 
duurt tot ongeveer in de vroege ochtend. In 
de ochtend neemt de hoeveelheid van dit 
hormoon weer af, waardoor je wakker wordt. 

De aanmaak van melatonine in je lichaam 
kan afwijken in de verschillende seizoenen, 
maar ook door licht van bijvoorbeeld 
beeldschermen. Wanneer je langer in een 
verlichte kamer of naar een scherm staart, 
blijf je wakker en alert. Je lichaam krijgt 
geen prikkel om je melatoninespiegel te 
laten stijgen. Ditzelfde geldt voor (warme) 
zomeravonden. ‘s Winters wordt je eerder 
moe dan in de zomer. Is het je ook opgevallen 
dat we over het algemeen de avonden in de 
zomer actiever zijn dan in de winter? 

Melatonine als voedingssupplement
Deze verandering op je melatoninespiegel 
kan ervoor zorgen dat we ‘anders’ slapen 
en hierdoor meer moeite hebben met 
inslapen. Door extra melatonine in te nemen 
in de vorm van een supplement geef jij de 
aanmaak een boost. Belangrijk hierbij is wel 
dat je het supplement 1 à 2 uur inneemt 
voordat je gaat slapen. Je wordt namelijk 
slaperig doordat je melatoninespiegel in je 
lichaam stijgt. Je zal gapen en je lichaam 
geeft een signaal af dat je moe wordt. 
Hierdoor is het niet handig als je melatonine 
inneemt als je nog wat activiteiten op de 
planning hebt staan waarbij je heel alert en /
of actief moet zijn. 

HOE ZIT HET DAN MET 
MELATONINE? 



Melatonine en CBD zijn beide natuurlijke 
middelen. CBD zorgt hiervoor innerlijke 
balans en melatonine voor een slaperig 
gevoel. Beiden zijn los te koop bij de 
drogisterij als voedingssupplement. 
Wat gebeurt er als je deze 
twee zou combineren tot één 
voedingssupplement? 

CBD Nacht van Hemplife
Door de combinatie CBD en melatonine 
krijg je een natuurlijk slaapmiddel. Beide 
stoffen vullen elkaar op een unieke manier 
aan. Melatonine geeft je lichaam 
het signaal om te gaan slapen en 
CBD zorgt voor de innerlijke balans. 
Beiden zijn volledig natuurlijk en hebben 
op een milde wijze invloed op een goede 
en kwalitatieve nachtrust. Ze zijn mild 
voor het lichaam en hebben geen ernstige 
bijwerkingen, mits je het natuurlijk normaal 
gebruikt. Momenteel is CBD Nacht één van 
de bekendste CBD oliën met melatonine 
op de markt. De olie heeft dankzij de 
samenstelling een milde, nootachtige smaak 
en is makkelijk te doseren via een pipetje.

Belangrijk is wel om te beseffen dat CBD 
Nacht geen medicatie is. Het is een natuurlijk 
middel dat je lichaam een zetje de juiste 
richting geeft om beter te slapen en/of 
makkelijker in slaap te vallen. Juist om die 
reden is het een goed hulpmiddel voor een 
goede nachtrust. 

 CBD MET MELATONINE

Een flesje CBD Nacht bevat (ongeveer):

• 20 ml (ongeveer 450 druppels).

• 200 mg CBD.

• 15 mg melatonine.

• Wateroplosbare formule van 
Nederlands bronwater

• Duurzame en natuurlijk 
geproduceerd, zonder chemicaliën, 
vulstoffen of additieven. 

• Analyse te downloaden op de 
website.

www.hemplife.nl/kwaliteit

https://www.hemplife.nl/kwaliteit/
https://www.hemplife.nl/kwaliteit/


Heeft CBD Nacht bijwerkingen?
Over het algemeen zijn er geen bijwerkingen 
bekend van CBD olie en melatonine, mits 
je deze normaal gebruikt. Wat we van 
sommige mensen wel horen is dat ze door 
CBD (heel) levendig dromen. Dromen blijven 
een mysterieus iets. De ene persoon kan 
zijn of haar dromen onthouden, de ander 
niet. Tot op de dag van vandaag hebben 
wetenschappers nog veel vragen omtrent 
dit onderwerp. Wel hebben ze een algemeen 
idee waarom we dromen en wat er tijdens 
in ons lichaam (lees: hersenen) gebeurt. 
Dromen dienen over het algemeen voor 
emotioneel herstel. Ze vinden plaats tijdens je 
REM-slaap. Alles wat je overdag meemaakt, 
wordt op dat moment uitgesorteerd. Je 
geheugen wordt ‘opgeruimd’. Overbodige 
herinneringen worden verwijderd en 
nuttige worden doorgestuurd naar het 
langetermijngeheugen. 

Interessant onderzoek toont aan dat CBD de 
door angst onderdrukte REM-slaap verbetert. 
Dit zou kunnen verklaren waarom sommige 
mensen meer levendige dromen ervaren 
als ze CBD innemen voor het slapen gaan. 
Wanneer je een hoge dosering van CBD 
inneemt, zorgt dit voor een ontspannend 

effect dat de kwaliteit van je diepe slaap 
en je REM-slaap verbetert. Dromen zijn per 
definitie nooit slecht, maar zorgen ervoor 
dat je ervaringen en gevoelens verwerkt. Je 
hersenen ruimen zichzelf op. Mocht je (veel) 
last hebben van nachtmerries en bepaalde 
dromen dan is het altijd verstandig om dit 
niet te negeren en hulp te zoeken bij een 
medisch professional. Wellicht dat jij meer 
last hebt van bepaalde herinneringen dan je 
op dit moment denkt. 

CBD olie van Nederlandse bodem met 
Hemplife
Hemplife is een oerhollands merk dat is 
ontwikkeld vanuit wetenschappelijk inzicht 
en jarenlange ervaring. Hennep is een 
natuurlijke grondstof en bovenal Hollands 
product waar we trots op moeten zijn. Deze 
plant kent immers een waardevolle historie 
voor de Nederlandse geschiedenis. Hemplife 
houdt de kwaliteit van de producten voor, 
tijdens en na de productie nauwlettend in 
de gaten. Op die manier krijg je de zuiverste 
CBD-producten van Nederlandse bodem. 
Deze waarborging van de kwaliteit vindt 
plaats onder streng toezicht. Alle producten 
zijn om die reden in het bezit van diverse 
certificaten.



Naast de certificaten kun je alle certificaten 
van de CBD-supplementen downloaden 
op de website van Hemplife. Op die manier 
weet je precies welke cannabinoïden in de 
olie zitten (en welke niet). 100% transparant 
over de inhoud. 

Binnen ons assortiment vind je onder andere 
CBD Nacht, CBG olie en diverse CBD oliën 
met 5%, 10% en 20% CBD. 

Ervaringen met CBD Nacht
Eindelijk heerlijk geslapen. Ik ben weer een 
vrolijk mens. - Frans, Schagen 

Slaap beter en langer door dit spul. Tevreden 
dus. - Anoniem 

Geweldig product!! Slaap er goed mee 
en voel me veel rustiger en vooral 
stressbestendig. Ik niet alleen, al mijn 10 
vrienden aan wie ik het gegeven ook! - Kees, 
Arnhem 

Werkt prima, slaap als een roos - Sofie, 
Utrecht

Door te werken in ploegenstelsel neem ik 

Kwaliteitswaarborging en certificaten 
van Hemplife:

• MPC-richtlijn (formeel de Guideline 
on Good Agricultural and Collection 
Practice for starting materials 
of herbal origin 2016 door de 
European Medicines Agency 
Evaluation of Medicines for Human 
Use. EG-Öko verordnung.

• HACCP, ISO 9000, ISO 22000, GMP 
productiemethoden.

• Kwaliteit van de olie vastgesteld 
door middel van gecertificeerde 
laboratoria Öhmi laboratory ISO/
IEC 17025:2005, Nova HACCP en 
Eurofins ISO/IEC 17025:2005.

al ruim 25 jaar een slaappil loramet 2 Mg. 
Nu ik gepensioneerd ben probeer ik al een 
hele tijd van slaappil af te raken met allerlei 
tips voor afbouwen die ook de  huisdokter 
me voorstelde. CBD olie van Hemplife helpt 
mij super goed om mijn slaapritme vast te 
houden. Ik voel me uitgeruster en fijner. - Jan, 
Rotterdam 

Door CBD Nacht slaap ik meteen in. Ik slaap 
nu 6 tot 7 uur zonder wakker te worden...... 
Heerlijk! - Gerard, Giethoorn

https://www.hemplife.nl/kwaliteit/
https://www.hemplife.nl/kwaliteit/


CBD Nacht neem je in door de olie onder je tong te 
druppelen. Wacht hierna ongeveer 60 seconden en 
slik het door. Hierdoor wordt de CBD opgenomen 
door de slijmvliezen. 

HOE NEEM JE CBD NACHT IN?

Het voordeel hiervan is dat:

1. CBD relatief snel door je lichaam kan 
worden opgenomen. 

2. Je CBD Nacht van Hemplife makkelijk 
kunt doseren. 

Tip: vind je de smaak van CBD Nacht toch niet 
zo lekker? De olie is een wateroplosbare formule. 
Hierdoor kun je de druppels ook in een glas water 
of sap doen, even roeren en opdrinken.

WANNEER CBD NACHT INNEMEN? 

Het moment en de grootte van de dosering spelen 
een belangrijke rol bij de uitkomst. De hoogte van 
de dosering heeft namelijk effect op de werking 
van CBD Nacht. Daarbij is het moment waarop je 
het supplement inneemt belangrijk. 

Tijdstip
CBD Nacht wordt relatief snel opgenomen door 
je lichaam via de slijmvliezen in je mond, vaak 
binnen 20 minuten. Hierdoor is het tijdstip wanneer 
je CBD Nacht inneemt essentieel voor een goede 
nachtrust. Wanneer je dit niet het juiste moment is, 
kan de CBD te snel je lichaam verlaten voordat je 
gaat slapen. 

Dosering
Bij CBD Nacht staat de dosering op 9 druppels 
voor een goede nachtrust. Het beste is om halfuur 
voordat je gaat slapen de druppels in te nemen. 
Hierdoor is het al een beetje ingewerkt, maar nog 
niet volledig. 



Wil jij CBD Nacht van Hemplife gaan proberen 
voor een goede nachtrust? Het heeft al vele 
mensen geholpen, is een natuurlijk middel en 
ondersteunt het lichaam op diverse vlakken. 
Wanneer je het juist gebruikt, kan het ook jou zeker 
ondersteuning bieden. 

NOG WAT LAATSTE OPMERKINGEN

Wel is het belangrijk om met een aantal 
punten rekening te houden: 

• Overschrijd de aanbevolen dagdosering 
niet.

• Supplementen zijn geen vervanging voor 
een gezond en gevarieerd dieet.

• Houd CBD Nacht buiten het bereik van 
kinderen.

• Bewaar het supplement op een droge 
en koele plek. Hierdoor behoudt je de 
kwaliteit. 

• De houdbaarheid is na opening ongeveer 
twee maanden.

• CBD is geen wondermiddel. Heb 
jij medische aandoeningen, zoals 
slaapapneu of ernstige psychische 
klachten? Dan is CBD niet voldoende. 
Neem hiervoor altijd contact op met de 
(huis)arts of medisch professional. 



“Het lichaam is een intelligent en complex 
organisme en heeft het vermogen om te 
communiceren wat het nodig heeft om 

gezondheid, balans en rust te bereiken.”

LEONARD LEINOW

EXPERT KWEKEN EN BESTUDEREN MEDICINALE CANNABIS

GEBRUIKTE BRONNEN:

• Medicinale Cannabis - Informatiebrochure voor patiënten - CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
https://www.cannabisbureau.nl/documenten/brochures/2020/06/17/
patientenbrochure 

• Werkzaamheid Medicinale Cannabis - CIBG Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
https://www.cannabisbureau.nl/patienteninformatie/werkzaamheid 

www.hemplife.nl

https://www.cannabisbureau.nl/documenten/brochures/2020/06/17/patientenbrochure
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