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Healy
Gebruik van medische claims die niet onderbouwd kunnen
worden en daardoor misleidend zijn.

Stap 5: Kopie reclame-uiting toevoegen
•

Zie bijlagen 1-6

Inleiding
Healy is een draagbaar apparaatje dat via elektroden zwakker
elektronische frequenties op het lichaam overdraagt
(frequentietherapie). Er zijn 120 verschillende programma’s
(144.000 frequenties) en 4 pakketten. De quantum-sensor in de
Healy zou kunnen bepalen welke frequenties een individu nodig
heeft. Dit wordt ‘Individualized Microcurrent Frequency’ (IMF)
genoemd [2]:
“Healy is een gecertificeerde wearable, die gebruik maakt van individueel bepaalde
frequenties voor het stimuleren van specifieke zones van je lichaam.”
De bediening vindt plaats via een smartphone, waarvoor je de Healy-app moet installeren. De
prijzen variëren van €505 (Healy Gold) tot €2.538 (Healy Resonance). De wetenschappelijke
basis wordt door Healy als volgt uitgelegd [1]:
“Celspanning
Het functionele principe van de Healy is gebaseerd op de theorie van Becker en
Nordenstrom, die verklaart dat veel ziekten of disfuncties in het lichaam worden
veroorzaakt door een onnatuurlijk verlaagde celmembraanspanning. Dit betekent dat
het spanningsverschil tussen de celbinnenzijde en de celtussenruimte te laag is. Een
gezonde cel toont een waarde van ongeveer -70 mV of millivolt. Een lager
spanningspotentiaal dan deze normale (fysiologische) waarde leidt tot een verstoord
celmetabolisme en resulteert vaak in verschillende ziekten en gezondheidsproblemen.
Frequentietherapie
De Healy is ontworpen om de celspanning terug te brengen naar het gezonde
(fysiologische) bereik, door het introduceren van elektrische stroom in het lichaam. De
stroomsterktes zijn zeer laag en liggen in het bereik van enkele microampères. Het
belangrijkste criterium voor dit type therapie is dat de stroom wordt toegediend in de
vorm van geschikte frequenties, vandaar dat deze therapie ook ‘frequentietherapie’
wordt genoemd.
Celactiviteit
Het werkelijke werkkapitaal bij frequentietherapie is de theorie van Nuno Nina, alsmede
zijn ervaringen van welke frequenties nodig zijn voor welke aandoeningen. Healy bevat
in zijn programma’s de kennis en ervaring van vele jaren praktijk met duizenden
patiënten. Ons model zegt dus dat elektrische frequenties de taal vormen van de
celcommunicatie, ofwel de sleutel die verbindingen en functies in het lichaam opent.
In meer medische termen kunnen we stellen dat metabolisme en celdeling, de
energieproductie van de cellen (ATP-synthese) en de synthese van proteïnen kunnen
worden gestimuleerd door frequentietherapie.”
Voor de Healy worden uiteenlopende medische claims gemaakt [2-7] die niet wetenschappelijk
onderbouwd kunnen worden. Vandaar dat ik besloten heb om een klacht in te dienen.
Aangezien het bedrijf in Duitsland zit, zal het onder grensoverschrijdende reclame vallen.

De tekstfragmenten/klachten
o

" TIP: Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn,
fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling
van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende
slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de
reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond."
(zie bijlagen 1-5)

o

" Healy is een medisch product voor pijnbehandeling bij chronische pijn,
fibromyalgie, skeletpijn, migraine, en voor een ondersteunende behandeling
bij mentale aandoeningen zoals depressie, angst en daaraan gerelateerde
slaapstoornissen." (zie bijlage 6)

Motivering van de klachten
De Healy ligt niet in de winkels, maar is uitsluitend via netwerkmarketing te koop. Je moet dus
een Healy-distributeur kennen om er één aan te kunnen schaffen. Verschillende Healydistributeurs in Nederland (en daarbuiten) nemen de medische claims van Healy over. Ze
schuilen zich achter het gegeven dat het een goedgekeurd medisch hulpmiddel is, waardoor de
medische claims geoorloofd zouden zijn. De Healy heeft markering CE0482 en mag daarmee in
Europa worden verkocht als medisch hulpmiddel (risicoklasse IIa). De instantie die dit gekeurd
heeft is het Duitse MedCert (0482). Bij deze keuring wordt gekeken naar de claims die op het
verpakkingsmateriaal staan. Daar staan de betreffende medische claims niet op vermeld.
De goedkeuring is, zover mij bekend, dan ook niet gekoppeld aan de uiteenlopende medische
claims die in deze klacht centraal staan. Van MedCert krijg ik geen inzage in het dossier.

De wetenschappelijke basis volgens Healy
Een verklaring voor de effectiviteit van de Healy is dat frequentietherapie de productie van
ATP en eiwitten kan verhogen. Dit is gebaseerd op een in vitro-studie van Cheng, et al uit
1982 [8]. Daar is gekeken naar de effecten van elektrostimulatie (microcurrent) op
rattenhuid [8]. Een verhoging van de ATP-productie werd inderdaad gevonden bij een
stroomsterkte tot 50-1.000 µA en een toename van de eiwitopbouw bij 10-1.000 µA. Maar
boven de 1.000 µA was er geen verhoogde ATP-productie meer te zien en de eiwitopbouw
was juist lager vergeleken met de controle. De Healy werkt met een bereik van 0-4.000 µA.
De vertaling naar mensen toe kan echter niet zomaar gemaakt worden, nog los van de
concrete betekenis ervan. Een latere studie van Seegers, et al laat ook zien dat
frequentietherapie in HELA-cellijnen (in vitro) de ATP-productie verhoogt [9]. Ze hebben
echter ook gekeken naar de ATP-concentratie in plasma van gezonde deelnemers (in vivo)
en daar was de ATP-concentratie juist lager vergeleken met de controlegroep [9]:
“ATP concentrations in the plasma of all nine volunteers were, however, significantly
lower than their untreated control samples. This was an interesting finding
emphasizing that in vitro results cannot be extrapolated to in vivo results.”

Er is wetenschappelijk onderzoek naar frequentietherapie gedaan. Wellicht de meest
onderzochte vorm van frequentietherapie is ‘Transcutaneous electrical nerve stimulation’
(TENS). Daarover zijn verschillende Cochrane-reviews verschenen in relatie tot de behandeling
van chronische pijn (één van de medische claims die door Healy gemaakt worden). In 2019
zijn die samengevat [10]:
“We found the methodological quality of the reviews was good, but quality of the
evidence within them was very low. We were therefore unable to conclude with
any confidence that, in people with chronic pain, TENS is harmful, or beneficial
for pain control, disability, health-related quality of life, use of pain relieving
medicines, or global impression of change. We make recommendations with
respect to future TENS study designs which may meaningfully reduce the uncertainty
relating to the effectiveness of this treatment in people with chronic pain.”
Nu is TENS niet hetzelfde als de Healy. In tegenstelling tot TENS werkt de Healy met
microstromen (microcurrent). Gepubliceerde wetenschappelijke studies waarbij daadwerkelijk
de Healy is gebruikt ontbreken echter. Healy verwijst in de handleiding wel naar verschillende
studies die de effectiviteit per indicatie zouden moeten onderbouwen (zie bijlage 7). Daarbij
merken ze op bladzijde 2 wel op (zie bijlage 8):
“De onderzoeken met betrekking tot de genoemde indicaties werden niet met de Healy
uitgevoerd, doch de parameters die in de Healy worden gebruikt, zĳn gebaseerd op de
vermelde onderzoeken.”
De gebruikte apparatuur in de studies is echter
zo divers en de gebruikswijze verschilt dermate
van de Healy waardoor die niet zomaar als
onderbouwing kunnen worden gebruikt. Vaak
wordt een model van het merk Alpha-Stim
gebruikt, maar die modellen hebben een
gepatenteerde golfvorm (om met name de
alpha-hersengolven te stimuleren (7,5-12,5 Hz).
Bovendien is de kwaliteit van de studies vaak
erg laag, is het aantal studies per indicatie erg
klein (resultaten worden vaak niet
gereproduceerd), wordt er geen gebruikt van IMF (geïndividualiseerd programma binnen de
Healy) en blijven studies die geen effect laten zien onbesproken (cherrypicking). De journals
waarin de studies zijn gepubliceerd zijn niet hoog aangeschreven (geen of lage Impact Factor).
Daarnaast geven ze in de handleiding aan op bladzijde 41 dat de kwaliteit van de studies die
ze noemen niet altijd voldoet aan de gouden standaard (zie bijlage 9).
Het is een goede start dat voor de onderbouwing van de medische claims naar
wetenschappelijke studies wordt verwezen. Het verwijzen naar wetenschappelijke studies
waarin een gunstige effecten wordt gevonden zegt echter niet alles. Ze moeten beoordeeld
worden op kwaliteit, reproduceerbaarheid en relevantie. Daarnaast is het nodige om te kijken
naar de gehele wetenschappelijke literatuur over het betreffende onderwerp om cherrypicking
te voorkomen.
Hierna volgen de studies (in blauw) waar door Healy naar wordt verwezen en die betrekking
hebben op de medische claims in deze klacht. Eronder staan enkele opmerkingen waarmee
wordt aangegeven dat de studie tekort schiet om de medische claims die door Healy worden
gemaakt mee te onderbouwen.

Chronische pijn
Stephen I. et al. Biofeedback and electromedicine: Reduce the cycle of pain spasm-pain in lowback patients; American Journal of Electromedicine; 1989 Jun, S. 108- 120.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Alpha Stim 350’ en niet van de Healy.
o Geen controlegroep aanwezig. Dit is belangrijk omdat het placebo-effect invloed heeft
op klachten en ziektebeleving [11-13].
o Journal heeft geen Impact Factor
Holubec JT. Cumulative Response from Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) for Chronic
Pain; Practical Pain Management; 2009 Nov-Dec.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Alpha Stim SCS’ en niet van de Healy.
o Geen controlegroep aanwezig. Dit is belangrijk omdat het placebo-effect invloed heeft
op klachten en ziektebeleving [11-13].
o Er is gebruik gemaakt van ‘Cranial Electrotherapy Stimulation’ (CES). In 2018 is daar
een systematic review over verschenen in relatie tot onder andere chronische pijn [14].
De conclusie was dat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit [14]:
“Evidence is insufficient that CES has clinically important effects on fibromyalgia,
headache, neuromusculoskeletal pain, degenerative joint pain, depression, or insomnia;
low-strength evidence suggests modest benefit in patients with anxiety and
depression.”
“All RCTs were judged to be at high risk of bias; there were too few RCTs of the same
patient population and intervention to support statistical pooling.”
o

In 2018 is ook een Cochrane review verschenen waarin gekeken is naar het effect van
diverse vormen van non-invasieve hersenstimulatie op chronische pijn [15]. Ook CES is
daarin meegenomen, maar er werd geen verschil gevonden vergeleken met een shambehandeling (schijnbehandeling) [15]:
“The evidence from trials where it is possible to extract data is not clearly suggestive of
a beneficial effect of CES on chronic pain. While there are substantial differences within
the trials in terms of the populations studied and the stimulation parameters used,
there is no measurable heterogeneity and no trial shows a clear benefit of active CES
over sham stimulation. The evidence for all comparisons or CES is considered to be of
low to very low quality.”

o

Journal heeft geen Impact Factor

Pijn na knieprothese
Rockstroh G, Schleicher W, Krummenauer F. The advantage during a
stationary follow-up-treatment applying microcurrrents on patients after
implantation of a knee total endoprothesis a prospective randomised clinical
case study; Rehabilitation 2010, 49: p. 173-179.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Clinic-Master professional’ en niet van de Healy.
o Plaatsing van de elektrodes totaal anders dan bij de Healy (zie
afbeelding hiernaast).
o Specifieke doelgroep.
o Journal (in het Duits) heeft een Impact Factor van 1.06

Rugpijn
Koopman JS, Vrinten DH, van Wijck AJ. Efficacy of microcurrent therapy in the treatment of
chronic nonspecific back pain: a pilot study. Clin J Pain. 2009 Jul-Aug;25(6):495-9.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Pain Away Patch’ en niet van de Healy.
o De pleisters bleven gedurende 5 dagen op de onderrug
zitten. Op die plaats kunnen de elektrodes van de
Healy niet bevestigd worden (zie afbeelding hiernaast).
o Klein aantal deelnemers (n=10, verdeeld over twee
groepen).
o De gevonden effecten waren niet statistisch significant:
“Our study has several limitations. First, the study
population was small. Therefore, our parameters did
not reach statistical significance and the results may
not be robust.”
o

Journal heeft een Impact Factor van 2.89.

Neurologische pijn
Soler MD, Kumru H, Pelayo R, Vidal J, Tormos JM, Fregni F, Navarro X, Pascual-Leone A.
Effectiveness of transcranial direct current stimulation and visual illusion on neuropathic pain in
spinal cord injury. Brain. 2010 Sep;133(9):2565-77.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘NeuroConn’ en niet van de Healy.
o Klein aantal deelnemers (n=39, verdeeld over vier groepen)
o De deelnemers hadden neurologische pijn door schade aan het ruggenmerg. Dit is niet
te vertalen naar neurologische pijn in het algemeen. Bij diabetische neuropathie wordt
geen effect gevonden van CES op pijnreductie vergeleken met placebo [16]:
“The pain reduction with the applied transcutaneous electrotherapy regimen is not
superior to a placebo treatment.”
o

Journal heeft een Impact Factor van 11.33.

Pijn bij Parkinson
Rintala HD, Tan G, Willson P, Bryant Mon S, Lail ECH. Feasibility of Using Cranial
Electrotherapy Stimulation for Pain in Persons with Parkinson Disease. Parkinson s
́ Disease
2010 Vol., 2010 Article ID 569154 pp. 1-8.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Alpha Stim SCS’ en niet van de Healy.
o Klein aantal deelnemers (n=13, verdeeld over twee groepen).
o De deelnemers die CES als behandeling kregen waren 10 jaar jonger toen ze Parkinson
kregen dan de deelnemers die de controlebehandeling kregen (59,5 versus 69,2 jaar):
“In spite of randomization, the active group was, on average, 10 years younger than
the sham group at the time of diagnosis of PD and, time since diagnosis was 10 years
longer for the active group at study entry.”
“In future studies, stratification on age at diagnosis and time since diagnosis may be
wise in order to better equalize the groups.”
o

De deelnemers die CES als behandeling hadden bij aanvang een hogere pijnscore dan
de deelnemers die de controlebehandeling kregen (4,89 versus 3,82 op een schaal van
1-10):
“The fact that the active group had approximately one point higher average beforesession scores than the sham group, despite random assignment to groups, may have
had an effect on the results although average change in pain intensity was not
significantly related to the average before-session pain ratings. The percentage change
was also not significantly related to the before-session pain rating. In future studies,
stratification based on initial pain ratings before randomization may improve the
similarity of the two groups.”

o

Journal heeft een Impact Factor van 1.75.

Migraine
Brotman P. Transcranial Electrotherapy, Low-intensity transcranial electrostimulation improves
the efficacy of thermal biofeedback and quieting reflex training in the treatment of classical
migraine headache; American Journal of Electromedicine; 1989 Sep, pp. 120-1235.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Alpha Stim 2000GL’ en niet van de Healy.
o Werd ingezet naast ‘thermal biofeedback’ als behandeling.
o Een andere studie laat niet zien dat CES effectief is bij chronische migraine [17]:
“CES use for one month is safe and reasonably tolerated but ineffective in controlling
headache, depression, anxiety and somatic symptoms in chronic migraine.”
o

Journal heeft geen Impact Factor.

Depressie
Gilula MF, Kirsch DL. Cranial Electrotherapy Stimulation Review: A Safer Alternative to
Psychopharmaceuticals in the Treatment of Depression; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol.
9(2), pp. 7-26.
Opmerkingen
o Dit is niet een systematic review.
o De geïncludeerde studies maakte geen gebruik van de Healy.
o De besproken studies in de review duurden drie weken of minder, wat te kort is om
verbeteringen van een depressie te meten. Dit geven de auteurs ook aan:
“A problem with the research on the efficacy of treatment for depression is that
treatment in the medication studies occurred over a four- to six-week period while the
treatment period in the CES studies occurred in three weeks or less. From a clinical
perspective, both treatment paradigms may not be representative of real world
treatment intervention. Usually, the situational or reactive depression is never treated
within a six-week period of time. It is more realistic to conceptualize the treatment of
most depressions within a time frame of months to years and rarely is a significant
clinical depression fully resolved in such a brief treatment time as that described in the
studies of treatment efficacy.”
o

Er is gebruik gemaakt van ‘Cranial Electrotherapy Stimulation’ (CES). In 2018 is daar
een systematic review over verschenen in relatie tot onder andere depressie [14]. De
conclusie was dat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit [14]:
“Evidence is insufficient that CES has clinically important effects on fibromyalgia,
headache, neuromusculoskeletal pain, degenerative joint pain, depression, or insomnia;
low-strength evidence suggests modest benefit in patients with anxiety and
depression.”
“All RCTs were judged to be at high risk of bias; there were too few RCTs of the same
patient population and intervention to support statistical pooling.”

o

Een Cochrane review uit 2014 concludeert dat er onvoldoende goede studies zijn om te
concluderen dat CES effectief is voor de behandeling van een acute depressie [18]:
“There are insufficient methodologically rigorous studies of CES in treatment of acute
depression. There is a need for double-blind randomized controlled trials of CES in the
treatment of acute depression.”

o
o

Eén van de auteurs (Kirsch DL) zit in de redactie van het journal waarin de studie
gepubliceerd is [19] en heeft de technologie die Alpha-Stim gebruikt ontwikkeld.
Journal heeft geen Impact Factor.

Fibromyalgie
Kirsch DL. Cranial Electrotherapy Stimulation in the Treatment of Fibromyalgia; Practical Pain
Management, Electromedicine; Sept. 2006; S. 60-64A.
Opmerkingen
o Niet een systematische review.
o De geïncludeerde studies maakte geen gebruik van de Healy.
o Er is gebruik gemaakt van ‘Cranial Electrotherapy Stimulation’ (CES). In 2018 is daar
een systematic review over verschenen in relatie tot onder andere fibromyalgie [14].
De conclusie was dat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit [14]:
“Evidence is insufficient that CES has clinically important effects on fibromyalgia,
headache, neuromusculoskeletal pain, degenerative joint pain, depression, or insomnia;
low-strength evidence suggests modest benefit in patients with anxiety and
depression,”
“All RCTs were judged to be at high risk of bias; there were too few RCTs of the same
patient population and intervention to support statistical pooling.”
o
o

De auteur (Kirsch DL) zit in de redactie van het journal waarin de studie gepubliceerd is
[20] en heeft de technologie die Alpha-Stim gebruikt ontwikkeld.
Journal heeft geen Impact Factor.

Lichtbroun AS, Raicer MM, Smith RB. The treatment of fibromyalgia with cranial electrotherapy
stimulation. J Clin Rheumatol. 2001 Apr;7(2):72-8; discussion 78.
Opmerkingen
o Gebruik van de ‘Alpha Stim’ en niet van de Healy.
o De studie bevatten 60 deelnemers, verdeeld over drie groepen.
o Er is gebruik gemaakt van ‘Cranial Electrotherapy Stimulation’ (CES). In 2018 is daar
een systematic review over verschenen in relatie tot onder andere fibromyalgie [14].
De conclusie was dat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit [14]:
“Evidence is insufficient that CES has clinically important effects on fibromyalgia,
headache, neuromusculoskeletal pain, degenerative joint pain, depression, or insomnia;
low-strength evidence suggests modest benefit in patients with anxiety and
depression,”
“All RCTs were judged to be at high risk of bias; there were too few RCTs of the same
patient population and intervention to support statistical pooling.”
o

Journal heeft geen Impact Factor.

Slapeloosheid
Gilula MF, Kirsch DL. Cranial electro therapy (CES) in the Treatment of Insomnia: A Review
and Meta-analysis; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol. 9(2), S. 7-26; the Haworth Press.
Opmerkingen
o Dit is niet een systematic review.
o De geïncludeerde studies maakte geen gebruik van de Healy:
“All the studies investigated the effect of cranial electrostimulation using different
commercially available devices like various derivative models of Alpha-Stim,
Electroderm-1 and Prototypic device HESS 100”
o

Er is gebruik gemaakt van ‘Cranial Electrotherapy Stimulation’ (CES). In 2018 is daar
een systematic review over verschenen in relatie tot onder andere slapeloosheid [14].
De conclusie was dat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit [14]:
“Evidence is insufficient that CES has clinically important effects on fibromyalgia,
headache, neuromusculoskeletal pain, degenerative joint pain, depression, or insomnia;
low-strength evidence suggests modest benefit in patients with anxiety and
depression.”

o

In een systematic review uit 2019 wordt geconcludeerd dat er meer studies nodig zijn
om te kunnen concluderen dat CES effectief is bij slaapproblemen [21]:
“This systematic review indicates that there are several existing evidences pointing
towards the efficacy of CES to improve sleep. However, due to paucity of RCTs, the
strength of this evidence is fairly low. Inclusion of more objective outcome measures of
sleep such as polysomnography which is a gold standard measure to quantify sleep may
provide us with more high-level evidence regarding the efficacy of this treatment. In
addition, more studies are required with optimal controls and randomization procedures
to provide conclusive evidence for the same.”

o
o

Eén van de auteurs (Kirsch DL) zit in de redactie van het journal waarin de studie
gepubliceerd is [19] en heeft de technologie die Alpha-Stim gebruikt ontwikkeld.
Journal heeft geen Impact Factor

Samenvatting
o

o

o

o

o

De Healy is een goedgekeurd medisch hulpmiddel. Die goedkeuring is echter, zover mij
bekend, niet gekoppeld aan de medische claims die in deze klacht centraal staan.
Inzage in het dossier van de goedkeuring van de Healy als medisch hulpmiddel zou
wenselijk zijn om inzicht te krijgen in de goedkeuring en onderbouwing van de
medische claims die in deze klacht centraal staan.
Er zijn geen wetenschappelijke studies waarin daadwerkelijk de Healy is gebruikt.
Het is gebaseerd op andere apparaten die ook werken met microstromen, maar op een
andere manier (verschillen in amplitude, frequenties, tijdspanne tussen de golven) en in
tegenstelling tot de Healy niet met individueel bepaalde frequenties.
Voor het aantonen van de effectiviteit zijn studies nodig waarin de frequenties op
dezelfde manier zijn bepaald en toegepast, met dezelfde technische specificaties en
waarin de effecten zijn vergeleken met sham. Die studies ontbreken echter.
Door Healy wordt verwezen naar enkele reviews. Dit zijn echter geen systematic
reviews. Onduidelijk is op welke manier in de literatuur is gezocht en of alle relevatie
studies wel zijn meegenomen en meegewogen. Met een dergelijke review kan relatief
eenvoudig naar een bepaalde uitkomst gestuurd worden.
Voor therapie met microstromen in het algemeen is er onvoldoende wetenschappelijk
bewijs dat de medische claims aannemelijk maakt. De kwaliteit van de studies waar
Healy naar verwijst laat te wensen over en de resultaten zijn niet consistent. Andere
studies, waaronder betrouwbaardere systematic reviews, laten vaak geen effect zien en
geven aan dat de kwaliteit van de beschikbare studies laag tot erg laag is. Maar dan
moet wel verder gekeken worden dan alleen het gegeven dat de Healy is goedgekeurd
als medisch hulpmiddel.

Beoordeling van de kwaliteit van studies met microstromen (CES), uit een systematic review
uit 2018 [14].
Ter info
Eerder is er een klacht ingediend bij de ‘Reclame Code Commissie’ (RCC) tegen medische
claims voor de Alpha-Stim (dossiernummer: 2019/00766-CVB) [22]. Dit apparaat is vaak
gebruikt in studies waar Healy naar verwijst. De Commissie oordeelde (wat later bevestigd
werd door het College van Beroep):
“Naar het oordeel van de Commissie hebben adverteerders, tegenover de gemotiveerde
betwisting door klager, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de opzet, kwaliteit,
onafhankelijkheid en/of wijze van publicatie van de meeste genoemde studies van dien aard
zijn dat deze kunnen worden aangemerkt als “wetenschappelijke studies” die de geclaimde
werking van de Alpha-Stim in de vereiste mate onderbouwen.”
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