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1. Indicaties en programma’s van de Healy 

Door Healy World is inhoudelijk alleen ingegaan op de pijnclaims. De pijnclaims in deze klacht betreffen 

de behandeling van chronische pijn en de behandeling van skeletpijn. Voor de behandeling van 

chronische pijn wordt bij de Healy gebruik gemaakt van elektroden in oorclips (zie Healy Instructions 

for use, pag. 18, bijlage 4 slotverweer). Daarom heb ik voor de weerlegging van die claim bewust 

gekeken naar ‘craniale elektro stimulatie’ (CES). Daar worden de elektroden immers ook op het hoofd 

geplaatst. Studies naar lokale pijnbestrijding, waarbij kleefelektroden rond de pijnlijke plaats worden 

geplakt, zijn daarom niet geschikt om de chronische pijnclaim mee te onderbouwen (zie bijlage I). 

Healy World geeft ook aan dat de plaatsing van de elektroden belangrijk is (zie slotverweer pag. 5/8). 

 

2. Wanneer is een studie vergelijkbaar? 

De door mij aangehaalde studies naar chronische pijn worden door Healy World terzijde geschoven 

omdat die onvoldoende vergelijkbaar zouden zijn. Dat is echter niet gemotiveerd. Waarom zouden de 

studies die onderdeel uitmaken van de klinische evaluatie wel vergelijkbaar zijn en die ik aanhaal niet? 

Dat bestrijd ik. Er wordt met twee maten gemeten. In richtlijn MEDDEV 2.7.1, rev 4 (A1. Demonstration 

of equivalence) staat dat de gelijkwaardigheid aan een ander apparaat moet worden aangetoond. Maar 

hoe is dat aangetoond? Er zijn veel onduidelijkheden en veel moet worden aangenomen. 

 

Healy World schrijft dat ik mij wat betreft chronische pijn baseer op slechts één systematic review. Dat 

wil ik corrigeren. Ik haal daar twee systematic reviews aan, die van Shekelle et al [1] en die van 

O’Connell et al [2]. In het slotverweer schrijft Healy World dat de systematic review van O’Connell ook 

deel uitmaakt van hun klinische evaluatie. Dus in ieder geval zijn niet alle studies die ik aanhaal niet 

volledig vergelijkbaar. Er zijn nu drie systematic reviews waarin wordt geconcludeerd dat 

microfrequentietherapie (CES) geen effect heeft op chronische pijn [1-3]. 

 

Healy World geeft aan dat in de klinische evaluatie alleen studies zijn meegenomen waarin 

microfrequentietherapie is vergeleken met een schijnbehandeling (zie verweer, pag. 5/7). Dat is 

belangrijk omdat bij chronische pijn psychologische factoren zoals aandacht, voorgaande ervaring, 

gemoedstoestand en verwachtingen een rol spelen [4]. Een schijnbehandeling kan dat onderscheiden. 

 

De drie aangehaalde studies in het slotverweer [5-7] horen eigenlijk niet thuis in de klinische evaluatie. 

In twee van de drie studies ontbrak een groep die een schijnbehandeling kreeg [6, 7]. In twee van de 

drie studies komen de medische indicaties niet overeen [5, 6] en in twee van drie studies is helemaal 

niet gekeken of de groepen wel vergelijkbaar waren [5, 6] (zie bijlage II voor uitgebreidere toelichting).  

 

3. Klinische evaluatie en certificering 

De klinische evaluatie is niet door MedCert uitgevoerd, maar door Healy World (wat conform de regels 

is). Maar bewijs dat MedCert de klinische evaluatie heeft goedgekeurd ontbreekt. MedCert zou op basis 

van die klinische evaluatie een beoordelingsverslag moeten schrijven waarin de klinische evaluatie 

wordt beoordeeld. Dat is niet overgelegd en op het certificaat staan de indicaties niet vermeld. 

Bovendien blijkt uit jurisprudentie dat een positieve conformiteitsbeoordeling de adverteerder niet 

ontslaat van de noodzaak om de juistheid van zijn reclame-uitingen te bewijzen (zie bijlage III) [8]. Het 

lijkt mij gepast dat de Commissie de klinische evaluatie meeneemt in haar beoordeling, maar niet 

leidend laat zijn. 

 

4. De basis voor de goedkeuring van de medische claims 

In de handleiding uit april 2019 staat dat de studies die daar genoemd worden de basis vormen voor de 

goedkeuring van de Healy als medisch hulpmiddel. Dan mag de handleiding niet meer in gebruik zijn, 

dat betekent niet dat de basis voor de goedkeuring anders is geworden. Er is bijvoorbeeld geen nieuwe 
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klinische evaluatie uitgevoerd waarin ineens andere studies zijn meegenomen. Microfrequentietherapie 

is ook niet opgenomen in behandelrichtlijnen, waaronder de Zorgstandaard Chronische Pijn [4]. 

5. Bedrijfsgevoelig  informatie 

Er wordt door Healy World aangeven dat de medische claims niet onderbouwd kunnen worden zonder 

bedrijfsgevoelige informatie te delen. Daarmee wordt ervan uitgegaan dat dat alleen maar zou kunnen 

door het delen van de volledige klinische evaluatie. Dat is natuurlijk niet zo, hoewel dat in dit dossier 

veel onduidelijkheid zou wegnemen.  

 

Per medische claim kan aangegeven worden welke studies daarvoor zijn meegenomen. Dat is ook 

gedaan in de handleiding uit 2019. Er kan dan in ieder geval gekeken worden of a) de indicaties en 

populaties voldoen, b) er een schijnbehandeling was, c) de behandelparameters vergelijkbaar waren 

(als die gegeven worden) en d) er geen studies gemist zijn. Meer vraag ik in principe niet, alleen om 

een onderbouwing van de medische claims. De manier waarop is aan Healy World, maar het kiest zelf 

ervoor om daarvoor de klinische evaluatie te gebruiken. Adverteerders van producten zonder certificaat 

zullen hun claims ook op een dergelijke manier moeten kunnen onderbouwen.   

 

De vraag is om wat voor soort bedrijfsgevoelige informatie het gaat die gedeeld zou moeten worden om 

de medische claims te onderbouwen? Daar heb ik namelijk geen goed beeld bij. De farmaceutische 

industrie publiceert ook studies naar de effectiviteit en veiligheid van hun producten. En voor de 

toelating van gezondheidsclaims publiceert de ‘European Food and Safety Authority’ (EFSA) ook 

rapporten die publiekelijk toegankelijk zijn. Nu is er door Healy World wel erg weinig informatie gedeeld 

en niet datgene dat nodig is om de medische claims te onderbouwen.  

 

6. Eerdere klachten Alpha-Stim en A. Vogel 

Alpha-Stim: In tegenstelling tot Healy World ben ik van mening dat het dossier over de Alpha-Stim 

(2019-00766-CVB) in belangrijke mate vergelijkbaar is. Daarvoor wil ik verwijzen naar mijn reactie op 

het verweer (zie pag. 14/21). De ‘Reclame Code Commissie’ is daar goed in staat geweest om aan de 

hand van de argumenten van beide partijen te beoordelen of de medische claims aannemelijk zijn. 

Input van adverteerder is dan wel nodig. Het blijft immers de verantwoordelijkheid van adverteerder 

om de medische claims aannemelijk te maken (zie daarvoor de uitspraak van het College van Beroep).  

 

A. Vogel: Healy World geeft in haar slotverweer aan dat in het dossier over de oogdruppels van A. 

Vogel (2019-00338) een nadere onderbouwing van de werking niet nodig was omdat met succes een 

conformiteitsbeoordelingsprocedure is doorlopen. Verschillen met deze klacht zijn dat er een document 

van de notified body is overgelegd en dat de werking uitsluitend is betwist in de vorm van de stelling 

van klaagster dat het product bij haar niet de gewenste werking had. Daarnaast is onduidelijk welke 

delen van de overgelegde documenten was in te zien en welke vertrouwelijke informatie was 

verwijderd.   

 

7. Slotvragen aan de Commissie 

Centraal in deze klacht staat of Healy World aannemelijk heeft gemaakt dat de geclaimde effecten (niet 

alleen pijnverlichting) bij de gebruiker van de Healy zullen optreden. Daar is Healy World in mijn optiek 

niet in geslaagd. Kernvragen die ik graag ter overdenking aan de Commissie zou willen meegeven zijn: 

 

1. Heeft Healy World aannemelijk gemaakt dat de opzet en kwaliteit van de studies die ze hebben 

aangehaald van dien aard zijn dat deze de verschillende medische claims onderbouwen?  

2. Heeft Healy World voldoende aangetoond dat de door mij aangehaalde studies onvoldoende 

vergelijkbaar zijn en die van haar voldoende? 

3. Heeft Healy World voldoende aangetoond dat de goedkeuring van de Healy als medisch 

hulpmiddel gekoppeld is aan de medische claims die in deze klacht centraal staan? 

https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2019-00766-cvb/261888/
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2019-00338/249448/
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BIJLAGE  I - MEDDEV 2.7/1 revision 4 
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BIJLAGE II – Korte toelichting van de beperkingen van de aangehaalde studies 

 

1. Eén studie gaat over pijn na een totale knieprothese [5] 

o Deze studie zou niet moeten zijn meegenomen in de klinische evaluatie want: 

• De medische indicatie is niet vergelijkbaar.  

• De deelnemers zijn niet representatief (kregen een knieprothese). 

• De deelnemers kregen acht elektroden op het lichaam geplakt en de behandeling duurde 40 min. 

De Healy maakt gebruik van twee elektroden en een behandelduur van 20 min. 

o Er is niet gekeken of de groepen bij aanvang vergelijkbaar waren en of er tijdens de revalidatie 

(duur 3 maanden) verschillen waren. Er kunnen verschillen zijn in lichaamsgewicht, leeftijd, 

geslacht, lichaamsbeweging, pijn en beweeglijkheid bij aanvang en opgetreden complicaties. 

Wanneer daar verschillen in zijn, moet daarvoor gecorrigeerd worden.  

o De VAS-score (Visueel Analoge Schaal) liep van 0-5 met hele getallen. Dat is ongebruikelijk en 

weinig gevoelig. Meestal bestaat een VAS-score uit een lijn van 100 mm, waarop per mm de pijn 

gescoord kan worden (zie voorbeeld) [9]. 

 

2. Eén studie gaat over pijn aan de kauwspieren door tandenknarsen [6] 

o Deze studie zou niet moeten zijn meegenomen in de klinische evaluatie want: 

• De medische indicatie is niet vergelijkbaar. Deelnemers hadden >3 weken last van pijn. Men 

spreekt van chronische pijn bij een duur van ≥3 maanden [10].  

• Er was geen groep die een schijnbehandeling kreeg. 

• Stroomsterkte was 1.000 µA i.p.v. ±500 µA (Healy-protocol bij chronische- en lage rugpijn). 

o Er is niet gekeken of de groepen bij aanvang vergelijkbaar waren en of er tijdens de interventie 

verschillen waren. Er kunnen verschillen zijn in ernst van de pijn, leeftijd, geslacht, oorzaak, duur, 

roken, slaapproblemen (belangrijke oorzaak van tandenknarsen), alcohol, etc. Wanneer daar 

verschillen in zijn moet daarvoor gecorrigeerd worden. 

o “Limitations of this study included a small sample size, no long term follow up, nonrandom sample, 

and inclusion of patients who have had taken TENS or MENS treatment in the past.” 

o Pijnverlichting is vaak tijdelijk [8]. Een vergelijkbare studie vindt na één maand geen verschil in 

pijnintensiteit tussen TENS en MENS [11].  

 

3. Eén studie ging over chronische lage rugpijn [7] 

o Deze studie zou niet moeten zijn meegenomen in de klinische evaluatie want: 

• Er was geen groep die een schijnbehandeling kreeg. 

• Geen één interventie was vergelijkbaar met de Healy (20 minuten per behandeling, 

microstroompjes). Er zijn duidelijke verschillen in o.a. stroomsterkte, frequentie en/of duur. 

 

Interventie  Verschil met de Healy  

Concventionele TENS Geen microstroompjes, duur 60 min. 

TENS-acupunctuur Geen microstroompjes, acupunctuur, duur 60 minuten 

Hoog voltage  Hoge spanning, duur 50 minuten 

Interfererende-stroompjes Stroompjes met verschillende interfererende frequenties  

Diadynamische-stroompjes Afwisselend verschillende soorten stroompjes (geen 

verschil in afname pijnintensiteit met de controlegroep) 

Controle  

https://www.researchgate.net/publication/330139149/figure/fig1/AS:711338338811911@1546607684951/The-visual-analogue-scale-VAS-used-for-evaluating-the-perceived-pain-among-patients.ppm
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o Beperkt aantal deelnemers (n=20 in iedere groep), enkelblind, een verkennende studie (pilot). 

o “Also, the study did not involve “blind trials” or placebo effect assessment.” 

BIJLAGE III - Jurisprudentie 

 

Rechtbank: OLG Stuttgart, arrest van 8 juni 2017, dossiernummer: 2 U 154/16 

 

 
Bron: https://www.damm-uwg.de/olg-stuttgart-eine-ce-zertifizierung-ist-kein-nachweis-fuer-die-

richtigkeit-einer-werbeaussage/ Geraadpleegd: 04-05-2021 (Google Translate). 

 

https://www.damm-uwg.de/olg-stuttgart-eine-ce-zertifizierung-ist-kein-nachweis-fuer-die-richtigkeit-einer-werbeaussage/
https://www.damm-uwg.de/olg-stuttgart-eine-ce-zertifizierung-ist-kein-nachweis-fuer-die-richtigkeit-einer-werbeaussage/
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Bron: https://www.damm-uwg.de/olg-stuttgart-eine-ce-zertifizierung-ist-kein-nachweis-fuer-die-

richtigkeit-einer-werbeaussage/ Geraadpleegd: 04-05-2021 (Google Translate). 
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