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1. Reactie op beroepschrift Healy World
Punt 1.4
Healy World geeft in punt 1.4 aan dat ze in hun verweer een aantal relevante pagina’s uit hun eigen
klinische evaluatie heeft overgelegd. In die pagina’s wordt echter geen onderbouwing gegeven van de
medische claims die in deze klacht centraal staan. Juist die onderbouwing is in deze klacht relevant. Met
onderbouwen bedoel ik hier het beargumenteren, bewijzen, funderen of hardmaken van de medische
claims. Het verwijzen naar alleen de conclusie van de klinische evaluatie zonder inzicht in de
totstandkoming ervan in weinig relevant.
Healy World geeft in punt 1.4 aan dat de aangemelde instantie (MedCert) de medische claims die in
deze klacht centraal staan aan de hand van de klinische evaluatie heeft beoordeeld en goedgekeurd.
Daartoe zouden ze het CE-certificaat, afgegeven door MedCert, hebben overgelegd. Het CE-certificaat
geeft aan dat de Healy een goedgekeurd medisch hulpmiddel is, maar niet dat de medische claims die
in deze klacht centraal staan daaraan gekoppeld zijn.
De klinische evaluatie dateert bovendien van 14 februari 2019, terwijl de CE-certificaten op 28 juni
2018 door MedCert zijn ondertekend. Op het moment dat de CE-certificaten zijn ondertekend, was er
nog niet eens begonnen met de ‘literature search’ voor de klinische evaluatie (22 oktober tot en met 19
november 2018). De CE-certificaten kunnen, chronologisch gezien, nooit iets zeggen over de klinische
evaluatie die door Healy World is overgelegd. Kan Healy World dit uitleggen?
Punt 2.1
Healy World geeft in punt 2.1 aan dat het maar de vraag is of er sprake is van reclame en citeert uit
artikel 1 NRC. Door op diverse plaatsen op de website (en in brochures, in handleidingen, op websites
van distributeurs) te vermelden dat de Healy een medisch product is voor de behandeling van
chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn, migraine en voor de ondersteunende behandeling van
psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen kan een consument
tot aankoop overgehaald worden. Dat is beïnvloeding omdat het een reden kan zijn om tot aankoop
over te gaan. Er kan dus niet zeggen dat er geen enkele vorm van aanprijzing vanuit gaat.
Het is niet aan Healy World om te beslissen dat de medische claims die in deze klacht centraal staan
zuiver feitelijke informatie is. In deze klacht bestrijd ik juist de feitelijkheid ervan. Onder ‘zuiver
feitelijke informatie’ verstaat de NRC onder andere openingstijden en een veranderd beleid. Dat is
duidelijk anders dan het maken van medische claims.
Bij de beoordeling of er sprake is van reclame speelt de totale uiting een rol. In artikel 1 NRC staat:
“Voor de beoordeling van het element aanprijzing speelt de totale uiting een rol. Het gaat niet
alleen om de tekst, maar ook om grootte, opmaak, kleurgebruik en dergelijke.”
De medische claims op de website van Healy World zijn a) opzichtig, b) vaak in een groter lettertype
dan de overige tekst c) worden op verschillende webpagina’s herhaald en d) gaan vaak vooraf met het
woord “TIP” in kapitalen (zie producties I-V). Bovendien heeft de Commissie bij het behandeling
nemen van de klacht geoordeeld dat er sprake is van reclame. Healy World heeft daar destijds in het
verweer en tijdens de mondelinge behandeling geen bezwaar tegen gemaakt.
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Punt 2.11
Healy World geeft in punt 2.11 aan dat ze met de bestreden uiting er nu juist voor heeft willen zorgen
dat het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen wordt gediend, zodat de
consument geen Healy aanschaft met een onjuiste voorstelling van zaken. Dat is prijzenswaardig, maar
een voorwaarde is dan wel dat de informatie die aan de consument wordt verstrekt juist is en daar is
onvoldoende bewijs voor.
Punt 3.11
Healy World geeft in punt 3.11 aan dat de aangemelde instantie (MedCert) geconcludeerd heeft dat er
voldoende bewijs is dat de medische claims die in deze klacht centraal staan aannemelijk zijn.
Aantoonbaar bewijs daarvoor is echter niet door Healy World overgelegd.
Punt 3.12
Healy World geeft in punt 3.12 aan dat ik niet gesteld of aannemelijk heb gemaakt dat de Healy niet
voor de functies als omschreven in de bestreden uiting, maar voor andere functies zoals omschreven in
artikel 1, lid 2, onder a van verordening 93/42/EEG is beoordeeld. Mij is onduidelijk wat Healy World
daarmee bedoeld. Het is aan Healy World om de medische claims die in deze klacht centraal staan
aannemelijk te maken.
Punten 3.13 - 2.25
Healy World gaat in de punten 3.13 tot en met 3.25 uitgebreid in op de niet wettelijk bindende leidraad
MEDDEV 2.7/1 rev 4. Daarin staat hoe een klinische evaluatie bij voorkeur uitgevoerd zou moeten
worden. Healy World citeert daaruit verschillende delen om mee aan te onderbouwen dat de klinische
evaluatie goed moet zijn uitgevoerd waardoor de conclusie betrouwbaar is. Daar is wel een aantal
opmerkingen bij te plaatsen. MEDDEV 2.7/1 rev 4 is een leidraad, die richting geeft aan hoe een
klinische evaluatie uitgevoerd zou moeten worden. De uitvoerder heeft echter nog steeds een grote
vrijheid in hoe dat gebeurt. Dat is ook niet verwonderlijk. MEDDEV 2.7/1 rev 4 is een leidraad voor alle
medische hulpmiddelen (zie kader op pag. 4: In verordening 93/42/EEG wordt onder een medisch
hulpmiddel verstaan), waardoor de inhoud oppervlakkig blijft en er veel ruimte is voor een eigen
interpretatie. Laat ik dat verder toelichten met een aantal voorbeelden, die soms door Healy World zelf
zijn aangehaald.
Aan het begin van MEDDEV 2.7/1 rev 4 staat dat de leidraad niet bedoeld is om apparaat-specifieke
eisen op te leggen (pag. 4/65):
“The depth and extent of clinical evaluations should be flexible and appropriate to the nature,
intended purpose, and risks of the device in question. Therefore, this guidance is not intended to
impose device-specific requirements.”
Door Healy World wordt uit MEDDEV 2.7/1 rev 4 geciteerd (onderstreping door Healy World):
“Clinical evaluation is a methodologically sound ongoing procedure to collect, appraise and
analyse clinical data pertaining to a medical device and to analyse whether there is sufficient
clinical evidence to confirm compliance with relevant essential requirements for safety and
performance when using the device according to the manufacturer’s instructions for use.”
De vraag die hier gesteld kan worden is wanneer er sprake is van voldoende wetenschappelijk bewijs
voor de medische claims die in deze klacht centraal staan? Daar wordt door MEDDEV 2.7/1 rev 4 geen
concrete invulling aan gegeven. Er is ruimte voor een eigen interpretatie.
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In verordening 93/42/EEG wordt onder een medisch hulpmiddel verstaan
“een instrument, toestel of apparaat, software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel
dat of die door de fabrikant is bestemd om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens
voor een of meer van de volgende specifieke medische doeleinden:
• diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of verlichting van
ziekte,
• diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of een
beperking,
• onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch of
pathologisch proces of een fysiologische of pathologische toestand,
• informatieverstrekking via in vitro-onderzoek van specimens afkomstig van het menselijk
lichaam, waaronder orgaan-, bloed- en weefseldonaties,
waarbij de belangrijkste beoogde werking in of op het menselijk lichaam niet met
farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door
die middelen kan worden ondersteund. De volgende producten worden eveneens aangemerkt als
medische hulpmiddelen:
•
•

hulpmiddelen voor de beheersing of ondersteuning van de bevruchting;
producten die speciaal bestemd zijn voor het reinigen, ontsmetten of steriliseren van
hulpmiddelen bedoeld in artikel 1, lid 4, en van die bedoeld in de eerste alinea van dit
punt;”

Door Healy World wordt uit MEDDEV 2.7/1 rev 4 geciteerd (onderstreept door Healy World):
“In reviewing the evaluation of clinical data submitted by the manufacturer, the notified body
verifies and concludes whether or not the manufacturer has adequately:
• involved appropriate clinical expertise in the clinical evaluation and in the compilation
of the risk analysis to ensure risks and benefits associated with real clinical use are
adequately defined;
• identified all clinical data, favourable and unfavourable, that is relevant to the device
and using an appropriately robust, reproducible and systematic search strategy;
• provided sufficient clinical evidence relating to the safety, including benefits to the
patients, the clinical performance intended by the manufacturer (including any clinical
claims for the device the manufacturer intends to use), design characteristics and
intended purpose of the device, in order to demonstrate conformity with each of the
relevant essential requirements;
• conducted and provided a critical evaluation of relevant scientific literature and data
relating to the safety, benefits, performance, design characteristics and intended
purpose of the device;
• concluded on the basis of documented evidence:
b. that the intended clinical performances described by the manufacturer are
achieved by the device
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Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: Wanneer heeft de klinische expert een passende
expertise voor de klinische evaluatie? Wanneer zijn klinische gegevens relevant voor de Healy? Wat
wordt er verstaan onder een gepaste, robuuste zoekstrategie? Wanneer is er sprake van voldoende
bewijs voor de klinische prestaties? Wat wordt er verstaan onder een kritische evaluatie? Wat wordt er
verstaan onder relevante wetenschappelijke literatuur en data? Hoe moet het gedocumenteerde bewijs
eruit zien? Dat schrijft die leidraad niet voor. Er is ruimte voor een eigen interpretatie.
Er worden in de leidraad geen eisen gesteld aan het soort studies. Dat maakt het mogelijk dat, zoals nu
het geval is, ook studies zonder controlegroep, een retrospectieve studie, een case-studies en zelfs een
ingezonden brief zijn meegenomen. Hier zou echter de eerste schifting gemaakt moeten worden om
bepaalde studies wel of juist niet in de klinische evaluatie mee te nemen. Er is ruimte voor een eigen
interpretatie. In MEDDEV 2.7/1 rev 4 (pag. 26/65) staat daarover:
“9.3.3. How to weight the contribution of each data set
Based on their scientific validity and relevance, the data should be weighted according to their
relative contributions. Due to the diversity of medical devices, there is no single, well
established method for weighting clinical data:
• the evaluators should identify appropriate criteria to be applied for a specific evaluation;
• these pre-defined criteria should be followed strictly by the evaluators.
Typically, clinical data should receive the highest weighting, when generated through a well
designed and monitored randomized controlled clinical investigation (also called randomized
controlled trial), conducted with the device under evaluation in its intended purpose, with
patients and users that are representative of the target population.”
In MEDEV 2.7/1 rev 4 staat dat wanneer in de klinische evaluatie studies met een ander apparaat zijn
gebruikt de gelijkwaardigheid ervan moet worden aangetoond (pag. 18 en 33/65). Desondanks zijn er
in de klinische evaluatie studies meegenomen waarin apparaten zijn gebruikt die duidelijk niet
vergelijkbaar zijn met de Healy, waaronder:
o

o
o

o

‘Transcutane Electro Neuro Stimulatie’ (TENS). Hier wordt niet gewerkt met microstroompjes.
Het achterliggende mechanisme is anders dan bij microstroompjes. Op het gebied van
pijnbestrijding is het mechanisme van TENS om pijnsignalen naar de hersenen en het
ruggenmerg toe te blokkeren. Microstroompjes zouden de ATP-productie verhogen en de
celfunctie verbeteren.
‘Pulsed Electromagnetic Fields’ (PEMF). Hier wordt gebruik gemaakt van gepulseerde
elektromagnetische velden. Er worden geen elektroden op het lichaam geplaatst.
‘Auricular transcutaneous electrical nerve stimulation’ Hier worden de elektroden door middel
van een hoofdset in het oor geplaatst om de auriculaire takjes van de nervus vagus te
stimuleren. De Healy heeft die mogelijkheid niet.
Clinic-Master professional. Dit apparaat heeft vier kanalen en daardoor ruimte voor het plaatsen
van acht elektroden. In de studie die is meegenomen zijn ook alle vier de kanalen gebruikt. De
Healy heeft maar één kanaal en heeft daardoor ruimte voor het plaatsen van twee elektroden.

Het citeren van delen uit MEDDEV 2.7/1 rev 4 volstaat daarom geenszins om de medische claims die in
deze klacht centraal staan mee te onderbouwen.
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Het delen van de zoekstrategie met de gebruikte inclusie- en exclusiecriteria zou zeer welkom zijn
geweest. Dat heb ik eerder ook voorgesteld, maar daar is niet op ingegaan. Gevoelige of vertrouwelijke
informatie wordt daarmee niet vrijgegeven. Het vormt daarentegen wel de fundering van de klinische
evaluatie. Bij de inclusie- en exclusiecriteria zijn namelijk serieuze vraagtekens te plaatsen. Zo zijn er
studies in meegenomen die niet meegenomen hadden mogen worden. Een aantal voorbeelden:
o Kinderen behoren niet tot de doelgroep van de Healy, terwijl wel een studie met kinderen in de
klinische evaluatie is meegenomen.
o In het verweer is door Healy World aangegeven dat in de studies die in de klinische evaluatie
zijn meegenomen gebruik is gemaakt van een groep die een schijnbehandeling kreeg (zie
verweer 17 maart 2021, pag. 5/7):
“De studies die Healy World in haar klinische evaluatie heeft omschreven zijn studies
waarin de frequenties op dezelfde manier zijn bepaald en toegepast, met dezelfde
technische specificaties en waarin de effecten zijn vergeleken met schijnbehandelingen.”
Dat is aantoonbaar niet juist. Verschillende studies bevatten geen controlegroep of een groep die
geen schijnbehandeling kreeg (zie tabel pag. 13 onderaan).
o Er zijn studies meegenomen waarin naar andere uitkomsten is gekeken dan de bedoeling was
van de klinische evaluatie, gezien de vermelde indicaties. In één studie wordt bijvoorbeeld
gekeken naar de vermindering van acute thermische pijn. Dat valt niet te plaatsen onder
chronische pijn of skeletpijn. Een andere studie heeft gekeken naar het effect op hersengolven
en nog een andere studie naar psychomotorische taken zoals typen.
Punt 4.2
Healy World geeft in punt 4.2 aan dat de klinische evaluatie relevante informatie bevat en dat MedCert
derhalve haar beoordeling op grond van de relevante informatie heeft uitgevoerd zou door mij worden
bevestigd. Daarvoor wordt verwezen naar mijn uitspraak (onderstreept) in mijn pleitnota:
“Er wordt door Healy World aangeven dat ze de medische claims niet kan onderbouwen zonder
bedrijfsgevoelige informatie prijs te geven. Daarmee gaat ze ervan uit dat ze 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.”
Hiermee heb ik willen aangeven dat het delen van de volledige klinische evaluatie duidelijkheid zou
geven over hoe die is uitgevoerd. Duidelijk zou dan bijvoorbeeld worden welke zoekstrategie is
gebruikt, welke inclusie- en exclusiecriteria zijn gebruikt, etc, etc. Het zou duidelijk maken op welke
manier invulling is gegeven aan MEDDEV 2.7/1 rev 4.
Punt 4.3
Healy World geeft in punt 4.3 aan dat vaststaat dat MedCert heeft vastgesteld dat er voldoende
wetenschappelijk bewijs bestaat om aan te nemen dat de Healy geschikt is om de in de klinische
evaluatie en gebruiksaanwijzing omschreven gebruiksdoeleinden te bereiken. Dat staat echter niet vast.
Door Healy World wordt alleen verwezen naar hun eigen klinische evaluatie en de certificaten van
MedCert waaruit blijkt dat de Healy een goedgekeurd medisch hulpmiddel is.
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De gedeeltelijke klinische evaluatie die door Healy World is overgelegd, is die van Healy World zelf. Het
is vervolgens aan MedCert om die klinische evaluatie kritisch te beoordelen en goed te keuren. Die
beoordeling of goedkeuring vormt uiteindelijk het bewijs dat MedCert de medische claims voor de Healy
heeft goedgekeurd. Daar is tot op heden niets van overgelegd, enkel de certificaten dat de Healy een
goedgekeurd medisch hulpmiddel is.
Healy World geeft in punt 4.3 aan dat er voldoende informatie beschikbaar is om vast te kunnen stellen
dat er wetenschappelijk bewijs bestaat dat de Healy de geclaimde werking heeft. Dat bestrijd ik stellig.
Er zijn inderdaad studies die een gunstig effect laten zien, maar de kwaliteit van die studies is veelal
laag tot erg laag. De consument mag verwachten dat de geclaimde effecten ook bij hem/haar zullen
optreden. Dat vraagt om kwalitatief goede studies die een causaal verband kunnen aantonen. Die
ontbreken nu veelal. Later zal ik dat nader toelichten omdat het niet een onbelangrijk punt is om te
kunnen beoordelen of er sprake is van misleidende reclame.
Punt 4.4
Healy World geeft in punt 4.4 aan praktische bezwaren te hebben bij het indienen van aanvullende
documentatie. Dat zou vertrouwelijke informatie zijn waarvan niet de bedoeling is dat die publiekelijk
beschikbaar wordt. Het indienen van aanvullende informatie betekent echter niet dat die ook
publiekelijk beschikbaar wordt. Daar zijn best afspraken over te maken. Bovendien is het aan Healy
World om te bepalen op welke manier zij de medische claims die in deze klacht centraal staan wil
onderbouwen. Dat hoeft wat mij betreft niet met de (volledige) klinische evaluatie. Dat heb ik eerder
ook aangegeven, maar daar is niet op ingegaan. Healy World heeft er zelf voor gekozen om de klinische
evaluatie als onderbouwing te gebruiken en blijft zich daaraan vasthouden, met de beperkingen die ze
daaraan koppelen.
Healy World zou ook hebben kunnen aangeven welke inclusie- en exclusiecriteria zijn gehanteerd en
welke studies dan de verschillende medische claims zouden moeten onderbouwen. In ieder geval was
het mogelijk om met een onderbouwing te komen die los staat van de klinische evaluatie waardoor het
delen van gevoelige en vertrouwelijke informatie niet speelt. Waarom is er niet voor die optie gekozen
in plaats van veel tijd en moeite steken in het uitleggen dat de klinische evaluatie zou volstaan, terwijl
ze daar geen inzicht in kunnen geven? Healy World heeft daartoe een poging gedaan in haar dupliek
door naar drie studies te verwijzen in relatie met lokale pijnbehandeling (zie dupliek van Healy World,
15 april 2021, pag. 4/8). Deze studies bevestigen echter juist de lage studiekwaliteit en de
mankementen bij de gehanteerde inclusie- en exclusiecriteria van de klinische evaluatie. In mijn
pleitnota schreef ik pover die drie studies (zie ook bijlage II van mijn eerdere pleitnota, 6 mei 2021):
“De drie aangehaalde studies in het slotverweer [1-3] horen eigenlijk niet thuis in de klinische
evaluatie. In twee van de drie studies ontbrak een groep die een schijnbehandeling kreeg [2, 3].
In twee van de drie studies komen de medische indicaties niet overeen [1, 2] en in twee van
drie studies is helemaal niet gekeken of de groepen wel vergelijkbaar waren [1, 2]
Punt 4.5
Healy World geeft in punt 4.5 aan dat er een onaanvaardbaar risico is dat de aanvullende documentatie
op straat beland aangezien ik journalist ben. Een optie had kunnen zijn om mij een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen of iets dergelijks. Met de juiste wil was daar best een mouw aan te
passen. En wanneer Healy World dat risico onaanvaardbaar hoog vind kon er gekozen worden om de
medische claims op een andere manier te onderbouwen. Het kan toch niet zo zijn dat wanneer Healy
World niet besloten had om een klinische evaluatie uit te voeren, de medische claims ineens niet meer
onderbouwd kunnen worden? Geen enkele studie is immers met de Healy uitgevoerd.
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Punt 4.6
Healy World geeft in punt 4.6 aan dat het voor haar niet duidelijk is waarom er bij de ‘Stichting
Reclame Code’ (SRC) niet de mogelijkheid bestaat om bepaalde documentatie voor de wederpartij
geheim te houden. Dit zou bij de civiele of bestuurlijke rechter wel tot de mogelijkheden behoren.
De werkwijze van de SRC in een klachtenprocedure is om zowel adverteerder als klager aan het woord
te laten, waarbij ze op elkaars standpunten kunnen reageren. Het zou niet eerlijk zijn en afbreuk doen
aan een zorgvuldige klachtenprocedure wanneer één partij bepaalde informatie alleen met de RCC deelt
en niet met de wederpartij. De partij die de informatie niet ontvangt wordt hierbij benadeeld. In artikel
19, lid 1 van het ‘Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering’ staat bovendien:
“De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te
brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden
en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander
tenzij uit de wet anders voortvloeit. Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel, ten nadele
van een der partijen, niet op bescheiden of andere gegevens waarover die partij zich niet
voldoende heeft kunnen uitlaten.”
Punt 4.7
Healy World geeft in punt 4.7 aan dat MedCert mij geen inzage heeft gegeven in het dossier. MedCert
heb ik voorafgaand aan het indienen van deze klacht via e-mail benaderd om informatie in te winnen.
In eerste instantie op 20 november 2020 over CE-markering in het algemeen. Op 23 november 2020
heb ik op dat antwoord gereageerd met vragen over de medische claims van Healy World. Toen was ik
nog niet bekend met het bestaan van een klinische evaluatie. In de mail aan MedCert heb ik gevraagd
naar de relatie tussen het CE-certificaat en de medische claims die in deze klacht centraal staan (zie
productie VI). Daar heb ik geen reactie meer op gekregen, ook niet na twee reminders te hebben
gestuurd (30 november en 10 december 2020). Door geen respons te hebben gekregen bij zowel Healy
World als MedCert heb ik besloten om een klacht in te dienen bij de RCC (22 december 2020).
Punt 4.8
Healy World stelt in punt 4.8 voor om de in dossier 2019/00338 gevolgde lijn te continueren. Dat houdt
in dat bij goedkeuring door een aangemelde instantie het voor adverteerder niet nodig is om een
nadere onderbouwing te geven. Er zijn echter relevante verschillen tussen dat en dit dossier:
o Klaagster heeft de geclaimde werking enkel betwist op basis van haar eigen ervaring:
“Klaagster betwist de geclaimde werking van de aangeprezen A. Vogel Extra Intensief
oogdruppels, te weten langdurige bevochtiging en verlichting bij zeer droge, branderige
ogen. Zij baseert deze betwisting op eigen ervaringen met dit product.”
In deze klacht heb ik de geclaimde werking uitvoeriger betwist. De voorzitter heeft in het dossier
van A. Vogel de mate van betwisting laten meespelen:
“Nu, gelet op de mate van betwisting, deze werking ook voldoende aannemelijk kan
worden geacht, beslist de voorzitter als volgt.”
De Commissie gaf in dit dossier dan ook aan dat Healy World niet kan volstaan met haar
verwijzing naar het feit dat de Healy een door MedCert goedgekeurd medisch hulpmiddel is en
naar de daarbij behorende beoordelingsprocedure.
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o In de klacht heeft adverteerder (Biohorma) het CE-certificaat overgelegd. Daar werd echter geen
enkele verwijzing gemaakt naar de bestreden claims. Biohorma werd daarom in de gelegenheid
gesteld om de claim nader te onderbouwen. Dat heeft ze gedaan met drie documenten waarbij
vertrouwelijke gedeelten waren verwijderd. Daar is nu ook sprake van. Op de overgelegde
certificaten van MedCert staat geen enkele verwijzing naar de medische claims die in de klacht
centraal staan.
o Er is ook een ander dossier (2018/00902) met de klacht dat het gebruik van ‘Physiomer Normal
Jet’ neusspray griep en verkoudheid niet kan voorkomen. Alleen een griepprik kan namelijk
soms griep voorkomen. De commercial zou daarom misleidend zijn. ‘Physiomer Normal Jet’ is
van de fabrikant ‘Omega Pharma’ en is een klasse IIa medisch hulpmiddel. De aangemelde
instantie is G-Med. Als verweer werd ook aangevoerd dat een hernieuwde beoordeling door de
RCC niet nodig is en dat anders vertrouwelijke informatie zou moeten worden prijsgegeven:
“Voor de Reclame Code Commissie is een hernieuwde beoordeling niet opportuun. Dat
zou een herhaling van zetten zijn, nu de notified bodies bij uitstek de experts zijn om de
veiligheid en werking te toetsen en anders confidentiële informatie moet worden
prijsgegeven.”
Het oordeel van de voorzitter was duidelijk:
“Voor zover Omega Pharma stelt dat in 2010 de geclaimde werking “Effectively protects
against cold, flu and allergic rhinitis” samen met de onderliggende wetenschappelijke
onderbouwing is toegevoegd aan het dossier waarover G-MED beschikt, en
laatstgenoemde als notified body zou hebben geoordeeld dat de wetenschappelijke
bewijzen een deugdelijke onderbouwing bieden van de geclaimde werking, beschikt de
voorzitter niet over stukken waaruit dit blijkt.”
“De controle door een notified body rechtvaardigt echter niet dat betwiste medische
claims in reclame voor een medisch hulpmiddel per definitie aannemelijk dienen te
worden geacht enkel omdat de notified body het medische hulpmiddel heeft
gecertificeerd. De in het kader van de certificering te verrichten controle is niet dermate
veelomvattend te achten dat op basis daarvan met voldoende zekerheid kan worden
aangenomen dat de medische claims voor een medisch hulpmiddel altijd juist zijn.”
“In het geval een CE-certificaat is verleend en daarbij de werking van het medisch
hulpmiddel is gecontroleerd, sluit dit toetsing aan de bepalingen inzake misleidende
reclame niet uit indien, zoals in dit geval, de geclaimde werking wordt betwist. De
wettelijke regeling inzake medische hulpmiddelen bevat immers geen specifieke
bepalingen die als een bijzondere regeling ten opzichte van de algemene regeling van
misleidende reclame kunnen worden beschouwd. De voorzitter verwijst verder naar
recente oordelen van buitenlandse instanties waaruit blijkt dat zij de in reclame
geclaimde werking van een medisch hulpmiddel klasse IIa eveneens niet reeds gegeven
achten wegens de certificering door een notified body, te weten voor het Verenigd
Koninkrijk ASA 21 maart 2018 in zaak A17-395138 en voor Duitsland OLG Stuttgart 8
juni 2017 in zaak 2 U 154/16.”
“Een certificaat is ook niet een officieel document van de overheid. Certificering is dus op
zichzelf genomen onvoldoende om buiten twijfel te achten dat het medisch hulpmiddel
waarmaakt wat in de reclame wordt geclaimd.”
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Punt 4.9
Healy World geeft in punt 4.9 aan dat ze voldoende onderbouwd heeft dat MedCert heeft geoordeeld
dat de Healy de geclaimde werking heeft. Die onderbouwing ontbreekt echter. Healy World heeft enkel
de certificaten overgelegd waaruit blijkt dat de Healy een goedgekeurd medisch hulpmiddel is.
Overigens zijn er wel kanttekeningen te plaatsen bij aangemelde instanties in het algemeen, wat niet
iets nieuws is (zie kader pag. 11: Kanttekeningen bij een aangemelde instantie). Er is ook
jurisprudentie waaruit blijkt dat een positieve conformiteitsbeoordeling de adverteerder niet ontslaat
van de noodzaak om de juistheid van zijn reclame-uitingen te bewijzen (zie productie VII en dossier
2018/00902).
Punt 5.1
Healy World geeft in punt 5.1 aan dat ze bij toewijzing van deze klacht voor een oneerlijke keuze wordt
gesteld: of ze deelt commercieel gevoelige en vertrouwelijke informatie en neemt deel aan een
langslepende en uitgebreide wetenschappelijke discussie of ze riskeert een negatief advies van de RCC.
Hier wordt door Healy World aangenomen dat er geen andere keuze is. Het delen van gevoelige en
vertrouwelijke informatie is echter niet noodzakelijk om de medische claims te onderbouwen.
Van bedrijven die gebruik maken van medische claims zonder certificaat wordt ook verwacht dat ze bij
een klacht hun claims kunnen onderbouwen. In een ander dossier, met een vergelijkbaar product
(Alpha-Stim), is dat ook op een andere manier gedaan omdat daar geen sprake was van een
goedgekeurd medisch hulpmiddel. Zie daarvoor dossier: 2019/00766 CVB, waarin de adverteerder als
verweer naar vijftien studies heeft verwezen die de geclaimde werking zouden aantonen (zie
productie VIII). Een certificaat ontslaat Healy World niet van die verantwoordelijkheid.
Punt 5.2
Healy World geeft in punt 5.2 aan dat het toewijzen van de klacht partijen die het niet eens zijn met de
door de Europese Commissie zorgvuldig opgezette procedure omtrent de beoordeling van klinische
documentatie door een daartoe aangemelde instantie, de mogelijkheid verschaft een dergelijke
procedure te ondermijnen door op basis van een misleidende reclameprocedure bij de SRC – die
daartoe niet gecertificeerd is – de beoordeling van de aangemelde instantie over te doen, in plaats van
het vermeende probleem aan te kaarten bij de daartoe bevoegde overheidsinstantie.
Een aangemelde instantie en de SRC hebben echter twee verschillende taken. Een aangemelde
instantie heeft als taak om op basis van een goedgekeurde conformiteitsbeoordeling, een CE-markering
te verlenen. Het medisch hulpmiddel mag dan in Europa in de handel worden gebracht
(markttoelating). Daarvoor is er regelgeving (destijds nog 93/42/EEG) en bestaat er een leidraad
(MEDDEV 2.7/1 rev 4). Er is echter geen vergunning van een overheidsinstantie nodig, in tegenstelling
tot geneesmiddelen. De SRC is niet gecertificeerd om een CE-markering te verlenen voor
markttoelating. Dat is haar taak ook niet. Ze is wel de aangewezen instantie om te beoordelen of er
sprake is van misleidende reclame-uitingen. Daarvoor is input nodig van zowel adverteerder als klager.
Ze is echter niet genoodzaakt een medische claim als aannemelijk te beschouwen wanneer er door een
aangemelde instantie een CE-certificaat is verleend.
Punt 6
Healy World geeft in punt 6 aan dat ze alle daartoe benodigde en redelijkerwijs te verlangen
documentatie heeft aangeleverd. Het is echter Healy World die van mening is dat het mij om
documentatie te doen is. Mijn ‘verlangen’ is een onderbouwing van de medische claims die in deze
klacht centraal staan. Wanneer gekozen wordt om daarvoor gebruik te maken van delen uit de klinische
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evaluatie, mag verwacht worden dat die delen ook daadwerkelijk de medische claims onderbouwen. Dat
doen die echter niet.
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Kanttekeningen bij een aangemelde instantie
Er kan naar mijn overtuiging (en die van anderen) niet blindelings vertrouwd worden op een
goede uitvoering van de conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie. Daar is een
aantal redenen voor:
o

o

o

Een aangemelde instantie is een privaat en commercieel keuringsinstituut. Als doel hebben ze
winst maken. Ze worden betaald door de fabrikant waardoor er een belangenconflict speelt.
Dit wordt in de hand gewerkt doordat fabrikanten vrij zijn in de keuze van een aangemelde
instantie. De aangemelde instantie en de fabrikant zijn samen verantwoordelijk voor het
proces dat moet leiden tot een CE-markering en zij hebben een contractuele relatie.
Er zijn geen concrete criteria waar medische claims aan moeten voldoen voor een individueel
medisch hulpmiddel. Deze criteria zijn wel nodig om te kunnen beoordelen of er sprake is van
misleidende reclame-uitingen.
Hulstaert et al geven in een publicatie aan dat aangemelde instanties vaak te maken krijgen
met een gebrek aan kwalitatief goede studies. Ze adviseren dat kwalitatief goede studies
vereist zijn om de effectiviteit en veiligheid aan te tonena:
“HTA (HTA = Health Technology Assessment) agencies in Europe are often confronted
with a lack of high-quality clinical evidence when evaluating novel high-risk devices. We
showed that this is linked to the European regulatory system that allows early market
introduction based on limited clinical data. We recommend that Europe should require
high-quality randomized trials demonstrating clinical efficacy and safety before granting
the marketing approval of innovative high-risk medical devices. To allow physicians to
practice evidence-based medicine, patients to make an informed decision and HTA
agencies to produce the correct assessment, a major improvement in the transparency of
information is also needed for such devices in Europe.”

o

Een rapport van de ‘European Medical Devices Expert Group’ beschrijft algemeen aanvaarde
zorgen over a) de bekwaamheid van aangemelde instanties om de taken uit te voeren
waarvoor ze zijn aangewezen, b) verschillen in interpretatie tussen aangemelde instanties en
c) gebrek aan transparantie in de uitvoering en controle van hun activiteitenb:
“Concerns expressed in relation to Notified Bodies relate to the competence for the task
for which they are designated, differences in interpretation between Notified Bodies and
lack of transparency in the performance and control of their activities.”
“Member States have highlighted shortcomings in the functioning of Notified Bodies in
particular in relation to design evaluation in quality assurance system, clinical data, and
post market surveillance. Similar concerns have been raised by representatives from
industry, for whom a strict application of the conformity assessment procedure may
certainly be more costly, but also provides more legal certainty.”

a) Hulstaert F, Neyt M, Vinck I et al. Pre-market clinical evaluations of innovative high-risk
medical devices in Europe. Int J Technol Assess Health Care. 2012 Jul;28(3):278-84.

b) European Medical Devices Expert Group. Report on the Functioning of the Medical Devices
Directive. Final report 05-06-2002 corr 1.
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2. De klinische evaluatie
Door Healy World wordt grote waarde gehecht aan de klinische evaluatie. Die zou zorgvuldig zijn
uitgevoerd, gebaseerd op leidraad MEDDEV 2.7/1 rev 4. Het vormt de basis van haar verweer. Die
klinische evaluatie zou aantonen dat er voldoende bewijs is voor de medische claims die in deze klacht
centraal staan. Om die reden wil ik daar wat uitgebreider aandacht aan besteden. Doel daarvan is om
te laten zien dat de kwaliteit van de klinische evaluatie onvoldoende is om een medische claim mee te
onderbouwen.
Bij de uitvoering van een klinische evaluatie en de beoordeling ervan door een aangemelde instantie
(MedCert) dient de literatuur kritisch beoordeeld te worden. In de door Healy World gebruikte leidraad
voor de klinische evaluatie (MEDDEV 2.7/1 rev 04) staat dit ook diverse keren genoemd [1]:
“A clinical evaluation is required to be critical4. Therefore, it needs to identify, appraise and
analyse both favourable and unfavourable data.”
“It is important that the literature search is documented to such degree that the methods can be
appraised critically, the results can be verified, and the search reproduced if necessary.”
Bij een kritische beoordeling van de wetenschappelijke literatuur is een goedkeuring van de medische
claims die in deze klacht centraal staan niet te verklaren. Er zijn studies die een gunstig effect laten
zien, maar het is even belangrijk om te kijken naar a) de kwaliteit van die studies, b) de gehele
literatuur over dat onderwerp en c) of ze van toepassing zijn op de medische claims die in deze klacht
centraal staan.
De vraag is wat door Healy World wordt verstaan onder ‘kritisch’. Je zou dan mogen verwachten dat
alleen studies met een goede methodologische opzet worden meegenomen. Bijvoorbeeld alleen
gerandomiseerde interventiestudies met een controlegroep die een schijnbehandeling kreeg. Het is dan
ook teleurstellend dat er ook een casusverslag, een ingezonden brief, een retrospectieve studie en
diversie studies zonder controlegroep of met een controlegroep die geen schijnbehandeling kreeg zijn
meegenomen. De criteria voor goedkeuring van een medische claim lijken laag te liggen. In mijn optiek
is dat geen kritische beoordeling van de literatuur. Desondanks geeft Healy World aan:
“… MedCert reeds heeft vastgesteld dat er voldoende gedegen wetenschappelijk bewijs bestaat
dat de werking van de Healy onderschrijft …”.
“Healy World verwees in de handleiding uit april 2019 naar gedegen onderzoek”
De consument mag verwachten dat het aannemelijk is dat de geclaimde effecten bij hem/haar zullen
optreden. Dat betekent dat er een deugdelijke onderbouwing voor aanwezig moet zijn met gedegen
studies. Daar is nu geen sprake van en dat wil ik graag nader toelichten met concrete voorbeelden.
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3. De beperkingen van (de studies in) de klinische evaluatie
Healy World heeft een document waarin 59 studies staan opgesomd die zijn meegenomen in de
klinische evaluatie (zie productie IX). De kwaliteit van de klinische evaluatie en de daarin
meegenomen studies laat ernstig te wensen over, wat invloed heeft op de betrouwbaarheid van de
bevindingen en conclusies. Een toelichting:
o

De hoogste bewijskracht hebben systematic reviews (bij voorkeur met een meta-analyse) die:
•
•
•
•

Met een duidelijke zoekstrategie in de wetenschappelijke literatuur gezocht hebben.
Alleen gerandomiseerde en gecontroleerde studies hebben geïncludeerd.
Bij voorkeur meta-analyses hebben uitgevoerd om de studies statistisch samen te vatten.
Een kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde studies hebben uitgevoerd.

Deze systematic reviews concluderen dat er onvoldoende bewijs is (zie productie X).
o

De selectiecriteria voor de klinische evaluatie zijn onduidelijk en waarschijnlijk niet zo strikt. Een
aantal studies zouden niet in de klinische evaluatie thuis moeten/mogen horen, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

o

Een ingezonden brief.
Een beschrijving van twee casussen.
Studie met kinderen. Kinderen behoren niet tot de doelgroep van de Healy.
Studies die naar andere uitkomstmaten hebben gekeken (bijv. spiervermoeidheid en
psychomotorische taken).
Studies waarin een apparaat is gebruikt dat niet vergelijkbaar is met de Healy (bijvoorbeeld
‘Pulsed Electromagnetic Fields’ en TENS).

Een belangrijk punt is dat de methodologische kwaliteit van de studies vaak als laag tot erg laag
wordt beoordeeld. Redenen daarvoor zijn:
•
•
•
•
•
•

Klein aantal deelnemers.
Korte studieduur (vijf dagen is bijvoorbeeld te kort om iets te kunnen zeggen over de
effectiviteit op depressie).
Inadequate blindering.
Geen controlegroep of een controlegroep die geen schijnbehandeling kreeg.
Zelfselectie (deelnemers melden zichzelf aan).
Onduidelijk of de groepen bij aanvang vergelijkbaar (homogeen) waren.

In onderstaande tabel een overzicht van het soort studie/review op basis van de 59 studies. In
geen enkele systematic review wordt geconcludeerd dat microstroompjes effectief zijn (zie
productie X).
Studies
Individuele studies
Met
Zonder
schijnbehandeling schijnbehandeling
19
20

Reviews
Systematic Niet-systematic
review
review
7
12

In vitro

1
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In een recente kritische review naar CES wordt deze problematiek benadrukt [2]:
“In our critical review of studies using CES in clinical and non-clinical populations, we found
severe methodological concerns, including potential conflicts of interest, risk of
methodological and analytic biases, issues with sham credibility, lack of blinding, and a severe
heterogeneity of CES parameters selected and employed across scientists, laboratories,
institutions, and studies. These limitations make it difficult to derive consistent or compelling
insights from the extant literature, tempering enthusiasm for CES and its potential to alter
nervous system activity or behavior in meaningful or reliable ways.”
“In fact, of the 270 published reports on CES effects on depression, none of them reached the
Cochrane quality criteria (Higgins et al., 2011). This was largely due to a failure to use
standardized diagnostic criteria (e.g., the Beck Depression Inventory; BDI), lack of sufficient
participant blinding (e.g., no cutaneous perception in sham group), high rates of comorbidity
(e.g., fibromyalgia, anxiety, dementia, substance abuse, head injury), or consideration of only
institutionalized patients with severe refractory depression (Kavirajan et al., 2014).”
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat CES gebruikt wordt bij de Healy voor de meeste
medische claims die in deze klacht centraal staan, te weten chronische pijn, migraine, depressie,
angst en slapeloosheid.
In een systematic review is een kwaliteitsbeoordeling volgens de GRADE-waardering uitgevoerd
[3]:

Beoordeling van de kwaliteit van studies met microstromen (CES), uit een systematic review uit
2018 [3].
“The quality of evidence is presented in Table 2. For most conditions, we judged the quality of
evidence as being Insufficient, meaning that we cannot even estimate the measure of effect. For
one clinical situation we judged the quality of evidence as Low, meaning the true effect may be
very different than the estimate of effect.”
o

Verschillende studies zijn in weinig bekende wetenschappelijke tijdschriften verschenen met een
lage ‘Impact Factor’. De kwaliteit van de studie en het peer-reviewproces laat dan vaak te
wensen over.
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o

Onduidelijk is hoe de effectiviteit per medische claim is beoordeeld. Hoe is er in de literatuur
naar relevante studies gezocht, Hoe zijn de studies gewogen? Hoe is er rekening gehouden met
de tekortkomingen? Welke studies zijn voor welke medische claim meegenomen?

o

In de studies is nooit de Healy zelf gebruikt. In dat geval zal Healy World moeten aantonen dat
de gebruikte apparaten in de studies die zijn meegenomen in de klinische evaluatie
gelijkwaardig zijn. In MEDDEV 2.7/1 rev 4 staat daarover (pag. 32/65):
“Clinical
• used for the same clinical condition (including when applicable similar severity and stage
of disease, same medical indication), and
• used for the same intended purpose, and
• used at the same site in the body, and
• used in a similar population (this may relate to age, gender, anatomy, physiology,
possibly other aspects), and
• not foreseen to deliver significantly different performances (in the relevant critical
performances such as the expected clinical effect, the specific intended purpose, the
duration of use, etc.).
Technical
• be of similar design, and
• used under the same conditions of use, and
• have similar specifications and properties (e.g. physicochemical properties such as type
and intensity of energy, tensile strength, viscosity, surface characteristics, wavelength,
surface texture, porosity, particle size, nanotechnology, specific mass, atomic inclusions
such as nitrocarburising, oxidability), and
• use similar deployment methods (if relevant), and
• have similar principles of operation and critical performance requirements.”
Er zijn echter studies meegenomen waarin de elektroden op een andere plaats zijn aangebracht
dan in de gebruiksaanwijzing van Healy World staat voorgeschreven. Voor de behandeling van
chronische pijn zou volgens Healy World gebruik moeten worden gemaakt van oorclips. Alleen
chronische rugpijn zou lokaal worden behandeld met plak-elektroden. Er worden echter studies
meegenomen waarin de elektroden ook voor andere indicaties op de pijnlijke plaats worden
aangebracht. Er is ook een studie waarin acht plak-elektroden zijn gebruikt, terwijl de Healy
maar twee plak-elektroden heeft. Daarnaast worden er studies meegenomen waarin andere
frequenties, stroomsterkte en behandelduur zijn toegepast dan in de gebruiksaanwijzing van de
Healy staat. Dat is niet in overeenstemming gelijkwaardigheid volgens MEDDEV 2.7/1 rev 4.

o

In de klinische evaluatie zijn verschillende soorten studies meegenomen waarin uiteenlopende
apparaten zijn gebruikt en waar naar uiteenlopende uitkomsten is gekeken. Wanneer zo breed in
de literatuur wordt gezocht ontbreken er talloze studies.

o

De studies naar één bepaalde medische claim zijn vaak erg heterogeen. Telkens verschillen de
kenmerken van de deelnemers, de uitkomstmaat, de meetapparatuur/vragenlijsten,
diagnosestelling, studieduur, behandelduur, behandelparameters, controlegroep, etc. Die studies
kunnen door de heterogeniteit niet zomaar bij elkaar gevoegd worden om een medische claim
mee te onderbouwen. Dit is ook één van de redenen waarom er nog veel onduidelijkheid is op
dit gebied. Het is erg onoverzichtelijk met veelal zwakke studies.
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o

In de klinische evaluatie zijn sommige studies meerdere keren meegenomen. Soms afzonderlijk
en soms als onderdeel van een review. Hoe daar precies mee is omgegaan is onduidelijk, maar
het is niet zoals het hoort omdat er dan dubbele data is.

o

De medische claims zijn erg breed geformuleerd. Onder chronische pijn vallen bijvoorbeeld alle
soorten pijnen (neurologische pijn, rugpijn, gewrichtspijn, etc) die drie maanden of langer
duren. Een interventie (elektrostimulatie) zal niet bij iedere soort van chronische pijn (even)
effectief zijn. Er zijn studies meegenomen waarin de uitkomst niet overeenkomt met de
medische claims die in deze klacht centraal staan. Acute pijn (studie) is bijvoorbeeld niet
hetzelfde als chronische pijn (claim), hoofdpijn (studie) is niet hetzelfde als migraine (claim) en
neerslachtigheid (studie) is niet hetzelfde als depressie (claim).

o

De gedeeltelijke klinische evaluatie die door Healy World is overgelegd betreft de eerste versie.
Het is op zijn minst opmerkelijk dat meteen de eerste versie (geschreven door één persoon)
definitief is en volgens MedCert geen aanpassingen behoeft voor goedkeuring. Theoretisch is het
mogelijk, maar het is onrealistisch bij zo’n complex document en het zet vraagtekens bij de
kwaliteit van de beoordeling door MedCert.

o

De klinische evaluatie gaat over verschillende indicaties. Leidraad MEDDEV 2.7/1 rev 4 geeft aan
hoe de uitvoering ervan oppervlakkig eruit zou moeten zien. Wanneer al die punten zouden zijn
uitgewerkt is het aantal pagina’s van de klinische evaluatie (45 pagina’s) beperkt.

o

Verschillende studies zijn gefinancierd en/of uitgevoerd door fabrikanten van apparatuur voor
elektrostimulatie. Dat introduceert bias. In een kritische review uit februari 2021 worden de
problemen daarvan besproken (in relatie tot CES) [2]:
“There is a long history of potential COI (Conflicts of Interest) in CES research. Nearly
half of the published CES research we found appears to be funded by CES manufacturers
or authored by the founders, owners, management, consultants, or board members of
CES manufacturers or retailers. These authors stand to benefit from positive effects of
CES systems, introducing the possibility that results are influenced (intentionally or
unintentionally) by the potential COI. These COIs may cause authors to aggregate results
in reviews or meta-analyses in a biased manner or misrepresent the design or results of
primary research. Examples include omitting primary research that does not show
positive benefits of CES, and citing primary research that did not examine CES
specifically, examined animal models rather than humans, or was not published in a
peer-reviewed journal (e.g., student poster presentations). As noted by other reviews on
this topic, many reviews authored by individuals associated with CES device
manufacturers “did not report any formalized search strategy, inclusion criteria or quality
assessment and discussed a number of unpublished studies that remain unpublished at
the time of the current review” (O'Connell et al., 2011). Together, it is our impression
that a large portion of the existing CES literature has high potential for COI influencing
data, theory, and application.”
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4. Bespreking van de 59 studies
Om duidelijk en concreet aan te geven wat de beperkingen zijn van de studies worden die hierna
besproken. Een korte verklarende woordenlijst kan dan wellicht handig zijn:
Elektrotherapie

Iedere vorm van behandeling met elektrische stroompjes. Die stroompjes kunnen
variëren in stroomsterkte (ampère), spanning (volt) en frequentie (Hz).
TENS
Dit staat voor ‘Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie’, een vorm van
elektrostimulatie. De (plak)elektroden worden op het probleemgebied
aangebracht. De gebruikte stroomsterkte ligt in het gebied van milliampères.
CES
Dit staat voor ‘Cranial Electrotherapy Stimulation’, een vorm van elektrostimulatie.
Twee elektroden worden op het hoofd aangebracht (oorlellen, slaap). De
stroomsterkte kan variëren, van 50 µA tot 4 mA [2]. Meestal wordt er gewerkt
met microstroompjes (<1mA). De Healy gebruikt CES voor de behandeling van
chronische pijn, migraine, depressie, angststoornissen en slapeloosheid.
Schijnbehandeling Iedere behandeling heeft een placebo-effect. Dat is een werkelijk effect dat niet
door de behandeling zelf wordt veroorzaakt. Bij een deelnemer die geen
behandeling krijgt zal een placebo-effect niet optreden. Bij een deelnemer die
denkt te worden behandeld met elektrostimulatie (maar waarbij het apparaat uit
staat) kan dat placebo-effect wel optreden. Er zijn namelijk verwachtingen dat er
een gunstig effect zal optreden. Met name suggestieve uitkomstmaten worden
daardoor beïnvloed (bijvoorbeeld wanneer deelnemers de pijnintensiteit moeten
aangeven). Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat in studies het
placebo-effect eruit wordt gefilterd. Dat kan door de controlegroep een
schijnbehandeling te geven. Wanneer de deelnemers niet weten of ze de echte
behandeling of een schijnbehandeling krijgen, wordt het placebo-effect eruit
gefilterd. De betrouwbaarheid van de resultaten neemt daardoor toe.
Review
Een review is in principe niets meer dan een overzicht van een onderwerp die niet
op systematische wijze is uitgevoerd. De auteurs kunnen de inhoud en conclusie
sterk sturen.
Systematic review Een systematische review is een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde en
systematische wijze is uitgevoerd. Op basis van een vraagstelling wordt gezocht in
meerdere elektronische databases. In- en exclusiecriteria worden gehanteerd om
de in aanmerking komende artikelen te selecteren. De artikelen worden
beoordeeld op methodologische kwaliteit en de benodigde gegevens uit de
artikelen worden geëxtraheerd.
Cochrane-review Een Cochrane-review is een speciale vorm van een systematische review. Het
unieke van Cochrane systematische reviews is, dat deze niet alleen een
onafhankelijke, kwalitatief hoogstaande bron van informatie vormen, maar ook
periodiek geactualiseerd worden en het product zijn van internationale
samenwerking, waardoor toegang verkregen wordt tot voor de meeste individuen
weinig of niet toegankelijke internationale bronnen van informatie. Een Cochrane
systematische review kan derhalve als de ultieme vorm van evidence beschouwd
worden en een sleutel tot het praktiseren van evidence-based medicine.
Meta-analyse
Indien mogelijk worden de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken in een
systematic review samengevat tot één overall schatting van het bestudeerde
effect (meta-analyse). Het resultaat wordt op transparante en reproduceerbare
wijze gerapporteerd.
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Chronische (lage rug) pijn
Studie: O’Connell et al 2014 [4]
o
o

Dit is een Cochrane-review waarin gekeken is naar het effect van niet invasie hersenstimulatie
op chronische pijn.
Er werd geen bewijs voor effectiviteit gevonden [4]:
“The available evidence suggests that low-frequency rTMS, rTMS applied to the prefrontal cortex, CES and tDCS are not effective in the treatment of chronic pain.”

Studie: O’Connell et al 2018 [5]
o
o

Dit is een update (vervanger) van de voorgaande Cochrane-review. De vorige Cochrane-review
had daarom niet hoeven worden meegenomen in de klinische evaluatie (achterhaald).
Er werd geen bewijs voor effectiviteit gevonden [5]:
“We did not find evidence that low-frequency rTMS, rTMS applied to the dorsolateral
prefrontal cortex and CES are effective for reducing pain intensity in chronic pain.” [7]”

Studie: Facci et al, 2011 [6]
o

In deze studie is gekeken naar twee verschillende vormen van elektrostimulatie op chronische
lage rugpijn. De deelnemers (n=150) werden gedurende twee weken in drie groepen gedeeld:
•
•
•

o
o
o

TENS
IFV (Interferential Currents)
Controle (geen behandeling)

Het gebruik van zowel TENS als IFV leidde na twee weken tot een vermindering van pijn
vergeleken met geen behandeling. Er was geen verschil in pijnverlichting tussen TENS en IFV.
Beide vormen van elektrostimulatie zijn niet vergelijkbaar met de Healy. TENS werkt met hogere
stroomsterkte en IFC werkt met interfererende frequenties.
Omdat chronische rugpijn meerdere oorzaken kent is een behandeling met elektrostimulatie niet
voor iedereen geschikt [6]:
“Nonetheless, uncertainties regarding the causal factors of low back pain may mean that
the analysis on the present results is not applicable to all patients in clinical practice.”

o

Er was geen schijnbehandeling, waardoor het placebo-effect een rol kan hebben gespeeld [6]:
“However, it is important to note that we did not include a placebo group to which
switched-off electrical equipment was applied, and it was not possible to monitor longterm results.”

o

Er waren significante verschillen in pijnintensiteit (VAS) bij aanvang tussen de drie groepen (46,
56, 69 mm) [6].
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Studie: Rajfur et al, 2017 [7]
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van elektrostimulatie op chronische lage rugpijn.
De deelnemers (n=127) werden gedurende drie weken in zes groepen gedeeld:
•
•
•
•
•
•

o
o
o

Conventionele TENS
TENS-accupunctuur
Elektrische stimulatie met een hoog voltage (100 V)
Interferentiestroomtherapie (twee stroompjes met verschillende frequentie die met elkaar
interfereren)
Diadynamische stroompjes (geen significant effect, beide reductie pijnintensiteit van 46%)
Controlegroep (motorische oefeningen)

Er was geen interventie die vergelijkbaar is met de Healy (microstroompjes).
Er was geen schijnbehandeling.
Deze studie dateert uit 2017 en daarin geven ze aan dat veel voorgaand onderzoek naar het
effect van elektrostimulatie op lage rugpijn tekortkomingen kent [7]:
“In the currently available research publications on electrical therapy of low back pain,
generally no control groups or detailed randomization were used, and such studies were
often conducted with relatively small groups of patients, based solely on subjective
questionnaires and pain assessment scales (lacking measurement methods to objectify
the therapeutic progress).”

o

Beperkt aantal deelnemers (n=20 in iedere groep), het is een pilot-studie.

Studie: Tan et al 2006 [8]
o
o

Dit is een beschrijving van slechts twee casussen. De bewijskracht van dergelijke
casusbeschrijvingen is erg laag.
In eén casus kreeg een deelnemer CES + hypnose als behandeling, in de andere casus kreeg de
deelnemer alleen hypnose als behandeling. Er is niet gekeken naar het effect van alleen CES.
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Chronische pijn bij een dwarslaesie
Studie: Boldt et al, 2014 [9]
o
o

In deze Cochrane-review is gekeken naar de effectiviteit van non-farmacologische interventies
voor de behandeling van chronische pijn bij deelnemers met een dwarslaesie.
Er is onvoldoende bewijs gevonden dat CES effectief is voor de behandeling van depressie. Er is
een gebrek aan goede studies [9]:
“Trials using rTMS, CES, acupuncture, self-hypnosis, TENS or a cognitive behavioural
programme provided no evidence that these interventions reduce chronic pain.”

Studie: Tan et al, 2006 [10]
o

In deze pilot-studie is gekeken naar de effectiviteit van CES voor de behandeling van pijn bij
veteranen met een dwarslaesie. De deelnemers (n=38) werden gedurende drie weken in twee
groepen gedeeld:
•
•

o
o
o
o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van CES leidde na 21 dagen tot een vermindering van de pijnscore, vergeleken met
de schijnbehandeling.
Klein aantal deelnemers.
De stroomsterkte konden de deelnemers zelf variëren van 100-500 µA.
Deze studie is samen met een andere studie meegenomen in de Cochrane-review.
Gecombineerd worden daar geen effecten gevonden [5]:
“Two studies provided absolute estimates for the short-term effect of CES on pain
reduction (Tan 2006; Tan 2011). As different measurement instruments were used, we
combined estimates for daily pain using NRS and for pain intensity using the BPI subscale
by calculating the standardised mean difference (SMD). The combined estimate
suggested no short-term effects of CES on pain.”

o

De studie is gefinancierd door ‘Electromedical Products International’.
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Studie: Tan et al, 2011 [11]
o

In deze studie is gekeken naar de effectiviteit van CES voor de behandeling van pijn bij
veteranen met een dwarslaesie. De deelnemers (n=172) werden gedurende drie weken in twee
groepen gedeeld:
•
•

o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van CES leidde na 21 dagen tot een vermindering van de gemiddelde pijnscore,
vergeleken met de schijnbehandeling. Het effect wordt echter meestal niet als klinisch relevant
beschouwd [11]:
“Although the findings indicate that CES has a statistically significant effect on pain
intensity, statistical significance is not equivalent to clinical significance. In the area of
pain research, the commonly used criterion for clinical significance is a 30% or more
reduction in pain.31 In this study very few (<14%) participants in either group achieved
this degree of pain reduction.”

o

Bij aanvang van de studie waren er verschillen tussen de groep die CES kreeg en de groep die
de schijnbehandeling kreeg [11]:
“One limitation is the baseline differences between active and sham groups on several of
the outcome measures, thus, making group differences in change scores difficult to
interpret. In future studies, a stratification scheme for randomization to ensure similarity
between treatment conditions at baseline would help to alleviate this problem. ”

o

Er waren veel uitvallers gedurende de langere follow-up, die niet in de analyse werden
meegenomen [11]:
“While attrition was very high in this study by the end of the third and sixth months of
the long-term phase (>55% and >70%, respectively) there was a decrease in pain
intensity as a function of time reported by those participants still enrolled.”
“Those participants who did not experience pain reductions may have been more likely to
terminate their participation prior to the assessments at the end of the third and sixth
months of the long-term phase.”

o

Deze studie is samen met een andere studie meegenomen in een Cochrane-review.
Gecombineerd worden er geen effecten gevonden [5]:
“Two studies provided absolute estimates for the short-term effect of CES on pain
reduction (Tan 2006; Tan 2011). As different measurement instruments were used, we
combined estimates for daily pain using NRS and for pain intensity using the BPI subscale
by calculating the standardised mean difference (SMD). The combined estimate
suggested no short-term effects of CES on pain.”

o

De studie is gefinancierd door ‘Electromedical Products International’.
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Studie: Moreno-Duarte et al, 2014 [12]
o

o

In deze niet systematic review (zonder meta-analyse) is gekeken naar het effect van elektrische
of magnetische neurostimulatie op chronische pijn bij deelnemers met een dwarslaesie.
Dergelijke reviews hebben een lage bewijskracht.
In deze review zijn voor CES dezelfde studies meegenomen als in de Cochrane-review [5]. In die
Cochrane-review werd geen significant effect gevonden.

Studie: Nardone et al, 2014 [13]
o

o
o

In deze niet systematic review (zonder meta-analyse) is gekeken naar het effect van invasieve
en non-invasieve hersenstimulatie als behandeling van neuropatische pijn bij deelnemers met
een dwarslaesie. Dergelijke reviews hebben een lage bewijskracht.
In deze review wordt voor CES verwezen naar de twee studies van Tan et al (2006 en 2011) die
ook in de Cochrane-review zijn meegenomen [5].
De auteurs geven aan dat er nog maar weinig goed bewijs is en dat meer onderzoek
noodzakelijk is [13]:
“Although further research and confirmatory studies are still critically necessary to draw
definitive conclusions about the clinical role of neurostimulation, non-invasive
neuromodulation techniques hold promise as new therapeutic options for SCI patients
with chronic neuropathic pain.”
“On the other hand, several questions still need to be addressed before firm conclusions
about the non-invasive brain stimulation therapy are made. Most interventions have been
of short duration and conducted in small groups of patients; therefore, the power to
establish evidence for therapeutic efficacy was not always adequate.”

Chonische pijn door gewrichtsaandoeningen
Hefferman et al, 1997 [14]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van verschillende soorten microstroompjes op het EEGspectrum en pijncontrole. De deelnemers (n=30) met degeneratieve gewrichtsaandoeningen
werden gedurende één behandeling van vijf minuten in drie groepen verdeeld:
•
•
•

o
o
o
o

Liss, variabele frequenties (15, 500, 15.000 Hz)
Microstroompjes
Functiegenerator (constant 0,5 Hz)

Alleen de deelnemers die de microstroompjes kregen rapporteerde na vijf minuten
pijnvermindering.
Een controlegroep ontbrak.
Klein aantal deelnemers.
De deelnemers werd verteld dat de apparaatjes voor pijnvermindering worden gebruikt.
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Studie: Kaya et al, 2018 [15]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van verschillende behandelingen op pijnverlichting bij
artrose. De deelnemers (n=72) werden gedurende twaalf behandelingen in drie groepen
verdeeld:
•
•
•

o

Mobilisatie en beweging
Passieve gewrichtsmobilisatie
TENS

Het gebruik van TENS leidde na twaalf behandelingen en één jaar follow-up niet tot een
vermindering van pijn (WOMAC-pijnscore) [15]:
“Participants receiving MWMs or PJM demonstrated a greater decrease in pain at rest,
during activity and at night compared to those receiving electrotherapy from baseline to
after the treatment by ANOVA”

o
o
o
o

In deze studie is gebruikt van TENS. TENS is niet vergelijkbaar met de Healy.
Een controlegroep die een schijnbehandeling kreeg ontbrak.
Er was geen controle op het gebruik van pijnstillers.
Beide vormen van manuele therapie waren effectiever in pijnverlichting dat elektrotherapie.

Studie: Wagner en Neues, 2009 [16]
o
o

Dit is een niet systematic review waarin verschillende behandelingen voor artrose worden
besproken. De bewijskracht hiervan is laag.
Als elektrotherapie wordt met name TENS als behandeling besproken. TENS is niet vergelijkbaar
met de Healy.
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Pijn bij fibromyalgie
Studie: Salazar et al, 2017 [17]
o
o

Dit is een systematic review met een meta-analyse waarin gekeken is naar het effect van
elektrostimulatie op pijnvermindering bij deelnemers met fibromyalgie.
Er zijn alleen studies meegenomen die gekeken hebben naar TENS en elektro-acupunctuur.
Beide behandelingen zijn niet vergelijkbaar met de Healy [17]:
“Six trials (4,5,10,17,23,24) compared TENS with control (total n = 180, TENS group n =
93). Three trials compared EA with control (total n = 121, EA group n= 61) (13,14”

o

Alle vormen van elektrostimulatie bij elkaar liet een pijnvermindering zien. Sensitiviteitsanalyses
laten alleen voor elektro-acupunctuur pijnvermindering zien en niet voor TENS [17]:
Five studies (4,10,17,23,24) that applied TENS, with or without another type of therapy,
showed no significant pain relief when compared with control group (−1.34 [95% CI,
−3.27 to 0.59; I2 93%, P = 0.17]; Fig. 2B). Three studies (13,14,16) that applied EA,
with or without another type of therapy, showed significant pain relief (-0.94 [95% CI,
−1.50 to -0.38; I2 0%, P = 0.001];

Studie: Lichtbroun et al, 2001 [18]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES als behandeling van fibromyalgie. De
deelnemers (n=60) werden gedurende drie weken in drie groepen gedeeld:
•
•
•

o
o

CES (één uur 100 µA)
Placebo CES (schijnbehandeling)
Geen behandeling (wachtlijst)

Na drie weken konden de deelnemers die de schijnbehandeling of geen behandeling kregen
ervoor kiezen om drie weken CES te gebruiken (open clinical CES).
Het gebruik van CES leidde tot pijnvermindering vergeleken met de schijnbehandeling.
Opvallend is dat de schijnbehandeling een duidelijke verslechtering liet zien op verschillende
uitkomsten, waaronder zelf gerapporteerde pijn, ook vergeleken met de groep die geen
behandeling kreeg (placebo) (zie onderstaande figuur). Dat is in strijd met andere studies
waarin ook de schijnbehandeling verbeteringen laat zien vanaf aanvang. Juist daarom wordt
gebruik gemaakt van een schijnbehandeling. Wellicht zou het biologisch verloop van de klachten
hierbij een rol kunnen hebben gespeeld.
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o
o
o

Een klein aantal deelnemers (n=<30 iedere groep).
De studie duurde kort.
In 2018 is een systematic review verschenen over de effectiviteit van CES in relatie tot onder
andere fibromyalgie [3]. De conclusie was dat er onvoldoende bewijs is voor effectiviteit [3]:
“Our analysis of the reported data did not show a statistically significant difference in
average pain between active and sham-treated groups (effect size, 0.27 [which equates
to <1 point on a 0-to-10 pain scale] [95% CI, 0.98 to 0.44]),”
“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

Als statistische toets zijn t-toetsen gebruikt en geen ANCOVA (om verschillen tussen groepen te
toetsen). In een latere studie die door Healy World aangehaald wordt deze limitatie ook
genoemd [19]:
“Lichtbroun et al. (2001) had three groups with data at baseline and after intervention
but appeared to use multiple t tests comparing the baseline and postintervention
outcomes for each group separately rather than using an analysis that simultaneously
tested all groups against each other (i.e., analysis of covariance).”

o

De studie duurde kort. In een latere studie die door Healy World wordt aangehaald wordt deze
limitatie ook genoemd [19]:
“The last methodologic issue of the earlier studies is the length of the intervention period
of only 3 weeks, which was used in all three studies. However, this may be too short a
term to determine if improvements will continue, be maintained, or drop off over a longer
period.”

o

De directeur van de fabrikant heeft geassisterd bij de opzet van de studie en de analyse van de
geblindeeerde resultaten. Dat is geen wenselijke situatie.
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Studie: Cork et al 2004 [20]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES als behandeling van pijn bij fibromyalgie. De
deelnemers (n=74) werden gedurende drie weken in twee groepen gedeeld:
•
•

o

CES (één uur 100 µA)
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van CES leidde na drie weken tot een vermindering van de pijnintensiteit op de
VAS-schaal na drie weken vergeleken met de schijnbehandeling. Dit werd niet gevonden voor de
‘McGill Pain Questionnaire’ [20]:
“Pain as measured using the Short-Form McGill Pain Questionnaire.5 The higher scores
represent more pain. The decrease in pain scores reported by the CES Group after three
weeks of CES did not achieve significant difference from the pain scores reported by the
Sham Group.”

o

Opvallend is dat de schijnbehandeling na zes weken tot eenzelfde pijnverlichting leidde als CES
na drie weken (zie onderstaande figuur).

o

De studie duurde kort. In een latere studie die door Healy World is aangehaald wordt deze
limitatie ook genoemd [19]:
“The last methodologic issue of the earlier studies is the length of the intervention period
of only 3 weeks, which was used in all three studies. However, this may be too short a
term to determine if improvements will continue, be maintained, or drop off over a longer
period.”
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Studie: Taylor et al 2013 [21]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES als behandeling van pijn bij fibromyalgie. De
deelnemers (n=46) werden gedurende acht weken in drie groepen gedeeld:
•
•
•

o
o

CES (één uur 100 µA)
Placebo CES (schijnbehandeling)
Alleen de gebruikelijke behandeling

Het gebruik van CES leidde tot minder pijn vergeleken met de schijnbehandeling.
Opvallend is dat de schijnbehandeling een toename van de pijn liet zien vergeleken met
aanvang. Dat is in strijd met andere studies waarin ook de schijnbehandeling verbeteringen laat
zien vanaf aanvang. Juist daarom wordt gebruik gemaakt van en schijnbehandeling. Wellicht zou
het biologisch verloop van de klachten hierbij een rol kunnen spelen [21]:
“The change in the slope for average pain in the UC and sham device groups both
significantly increased over time compared with the active CES group, indicating more
pain over the course of the study, whereas the active CES group had a decreasing slope,
indicating that the report of pain was decreasing over the course of the study.”

Studie: Taylor et al, 2013 [19]
o

o
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van CES als behandeling van pijn bij fibromyalgie
op hersengebieden die bij pijn betrokken zijn (fMRI). Deze studie is een onderdeel van de
grotere studie waarin het effect van CES op hersengebieden niet is meegenomen [18].
Het gebruik van CES leidde tot een verminderde activatie van hersengebieden die betrokken zijn
bij het verwerken van pijn.
De meerwaarde van deze mechanistische studie is onduidelijk. Het effect van CES op bepaalde
hersengebieden kan zeker interessant zijn, maar is als onderbouwing van de medische claims
niet relevant.

Studie: Löfgren et al, 2009 [22]
o

In deze cross-over studie wordt een warmtebehandeling vergeleken met elektrostimulatie bij
vrouwen met fibromyalgie. De deelnemers (n=32) werden gedurende drie weken in twee
groepen gedeeld:
•
•

o
o
o
o

TENS
Warmtebehandeling

Het gebruik van TENS leidde tot eenzelfde pijnvermindering als de warmtebehandeling.
Klein aantal deelnemers.
De studie duurde kort.
In deze studie is gebruikt van TENS. TENS is niet vergelijkbaar met de Healy. Bij TENS wordt
niet gewerkt met microstroompjes zoals bij de Healy.
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o

TENS is hier vergeleken met een warmtebehandeling. Een controlegroep/schijnbehandeling
ontbrak waardoor het placebo-effect een rol kan hebben gespeeld. De auteurs geven dat ook
aan [20]:
“Both types of sensory stimulation seemed to be equally effective for pain relief; but we
did not control for placebo effects, so we cannot be sure that part of the measured effect
was due to unspecific effects.”

o
o

Er is niet gekeken of de groepen bij aanvang vergelijkbaar waren en of er tijdens de interventie
verschillen waren. Wanneer daar verschillen in zijn moet daarvoor gecorrigeerd worden.
Een wash-out periode ontbrak. De deelnemers begonnen direct na TENS met de
warmtebehandeling en vice-versa.

Studie: Carbonario et al, 2013 [23]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van elektrostimulatie als aanvullende behandeling bij
deelnemers met fibromyalgie. De deelnemers (n=28) werden gedurende acht weken in twee
groepen gedeeld:
•
•

o

Lichaamsbeweging + hoog frequente TENS
Lichaamsbeweging zonder hoog frequente TENS

Het gebruik van TENS leidde tot een vermindering van pijn. Een effect op slaap en depressie
werd niet gevonden [23]:
“Our date do not support the efficacy of high-frequency TENS in the treatment of sleep
and depression of fibromyalgia. Since depression improved in both TENS and without
TENS group (18 and 19% respectively), this change must be associated with exercise.”

o
o
o
o
o

Klein aantal deelnemers (n=28).
In deze studie is gebruik gemaakt van TENS. TENS is niet vergelijkbaar met de Healy. Bij TENS
wordt niet gewerkt met microstroompjes zoals bij de Healy.
Een schijnbehandeling ontbrak waardoor het placebo-effect een rol kan hebben gespeeld.
TENS werd toegepast in combinatie met lichaamsbeweging, gevolgd door stretchen.
De behandelaars waren niet geblindeerd.

Studie: Gilula, 2007 [24]
o

Dit is een ‘expert review’ door één persoon. Dergelijke reviews hebben een lage bewijskracht en
horen niet thuis in een klinische evaluatie.
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Studie: Johnson et al, 2017 [25]
o

Dit is een systematic review met meta-analyse. Hierin wordt onvoldoende bewijs gevonden dat
TENS effectief is bij fibromyalgie [25]:
“There was insufficient high-quality evidence to support or refute the use of TENS for
fibromyalgia. We found a small number of inadequately powered studies with incomplete
reporting of methodologies and treatment interventions.”

o

In deze studie is alleen gekeken naar TENS. TENS is niet vergelijkbaar met de Healy. Bij TENS
wordt niet gewerkt met microstroompjes zoals bij de Healy.

Myofasciale pijn
Studie: Pal et al, 2014 [26]
o

Dit is een review waarin systematisch gekeken is naar trend in de behandelingen van
myofasciale pijn. Er is echter niet systematisch gezocht naar behandelingen met
microstroompjes [26]:
“An extensive search of literature was performed on database such as MEDLINE, PubMed
and Google Scholar using the keywords such as “myofascial”, “trigger points”,
“myospasms”, “myofascial pain dysfunction syndrome”, “facial myalgia”, and “taut
bands”. Information was also sought from related books and electronic data.”

o

De bewijskracht van dergelijke reviews is laag.
Behandeling met microstroompjes wordt in de review niet als mogelijke behandeling genoemd.

Refractaire pijn
Studie: Nizard et al, 2012 [27]
o

o

Dit is een niet systematic review waarin verschillende vormen van non invasieve neurostimulatie
worden besproken voor de behandeling van refractaire pijn (moeilijk behandelbare pijn).
Dergelijke reviews hebben een lage bewijskracht.
Behandeling met microstromen wordt er niet besproken, alleen TENS, ‘repetitieve Transcraniële
Magnetische Stimulatie’ (rTMS) en ‘transcranial Direct Current Stimulation’ (tDCS).
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Acute pijn
Studie: Tong et al, 2007 [28]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van elektrostimulatie op geïnduceerde mechanische en
thermische pijn. De deelnemers (n=64) werden in vier groepen gedeeld:
•
•
•
•

o

o
o
o
o

TENS 2Hz
TENS 100 Hz
TENS 2/100 Hz (afwisselende frequenties)
Controle (geen behandeling)

Het gebruik van TENS 2/100 Hz leidde tot een verhoging van de thermische pijndrempel,
vergeleken met controle. Het gebruik van TENS 100 Hz en TENS 2/100 Hz leidde tot een
verhoging van de mechanische pijndrempel vergeleken met controle.
TENS is niet vergelijkbaar met de Healy. Bij TENS wordt niet gewerkt met microstroompjes zoals
bij de Healy.
Klein aantal deelnemers.
Het experiment werd telkens éénmaal uitgevoerd.
Er is geen relatie met de medische claims die in deze klacht en de klinische evaluatie centraal
staan.

Post-operatieve pijn
Studie: Gabriel et al, 2013 [29]
o
o

Dit is een niet-systematic review waarin de behandeling van post-operatieve pijn met
microstroompjes wordt besproken. Dergelijke reviews hebben een lage bewijskracht.
De behandeling ervan vind plaats vlak na de operatie door gezondheidsmedewerkers en is
daarmee niet te vergelijken met de toepassingsgebieden van de Healy [29]:
“The non-invasive tMCT can be placed in the operated area over the dressings directly
following the procedure. Once activated, the unit delivers the microcurrent regimen
automatically, requiring minimal patient involvement. The device can also be placed
directly over the skin. As this body of evidence grows and clinical experience widens, the
gaps in the current knowledge (especially concerning optimal treatment regimens for
specific conditions) will be filled.”
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Pijnvermindering na een knieprothese
Studie: Rockstroh et al, 2010 [30]
o In deze studie is gekeken naar het effect van microstroompjes na een operatie voor een
knieprothese. De deelnemers (n=78) werden gedurende drie maanden in twee groepen gedeeld:
• Conventionele postoperatieve fysiotherapie + microstroompje.
• Conventionele postoperatieve fysiotherapie + placebo microstroompjes (schijnbehandeling).
o Het gebruik van microstroompjes leidde tot een vermindering van functionele beperkingen
(gemeten met de OSWESTRY-vragenlijst) en minder pijn.
o Deze studie zou niet moeten zijn meegenomen in de klinische evaluatie omdat:
• De medische indicatie is niet vergelijkbaar.
• De deelnemers zijn niet representatief (kregen een knieprothese).
• De deelnemers kregen acht elektroden (vier kanalen) op het lichaam geplakt en de behandeling
duurde 40 min. De Healy maakt gebruik van twee elektroden (één kanaal) 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.
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Studie: Tedesco et al, 2017 [31]
o
o

Dit is een systematic review met meta-analyse waarin gekeken is naar verschillende soorten
behandelingen voor fibromyalgie.
Er zijn twee studies gevonden waarin elektrotherapie is toegepast. Daarin wordt een gunstig
effect op pijnverlichting gevonden. Deze studie zou niet moeten zijn meegenomen in de klinische
evaluatie omdat:
▪ De deelnemers niet representatief zijn (kregen een knieprothese).
▪ De deelnemers in beide studies ‘Pulsed Electromagnetic Field Therapy’ (PEMFT, I-ONE
therapy) kregen, wat niet vergelijkbaar is met de Healy.

o

De kwaliteit van het bewijs werd als erg laag beoordeel volgens de GRADE-classificatie [31]:
“However, because the quality of the studies analyzed for this outcome was very low,
more high-quality RCTs on long-term pain improvement after electrotherapy are needed.”

Spierpijn bij tandenknarsen
Studie: Zuim et al, 2006 [32]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van verschillende (combinatie van) behandelingen op
pijn aan de kauwspieren bij mensen die knarsetanden. De deelnemers (n=20) zijn gedurende
vier weken in vier groepjes gedeeld:
•
•
•
•

o
o
o
o

Splinttherapie (opbeetplaat) + microstroompjes (0,3 Hz, 40 µA)
Splinttherapie + schijnbehandeling microstroompjes
Microstroompjes (0,3 Hz, 40 µA)
Schijnbehandeling microstroompjes

Er waren twee behandelingen per week van 10 minuten.
Het gebruik van microstroompjes leidde tot een vermindering van pijn vergeleken met aanvang.
Het aantal deelnemers was zeer beperkt. Er zijn maar vijf deelnemers die alleen microtherapie
kregen en vijf deelnemers die alleen schijn behandeling kregen.
De effectiviteit van de behandelingen is alleen met aanvang vergeleken. De behandelingen zijn
niet met elkaar vergeleken, dus ook niet met een schijnbehandeling [32]:
“There was reduction of pain level in all groups: group I (occlusal splint and MENS) had a
47.7% reduction rate; group II (occlusal splint and placebo MENS), 66.7%; group III
(MENS), 49.7% and group IV (placebo MENS), 16.5%. In spite of that, there was no
statistical difference (analysis of variance / p<0.05) between MENS and occlusal splint
therapy regarding muscle pain reduction in TMD patients after four weeks.”

o

Deze pijn valt niet onder de soorten pijn waarvoor medische claims worden gemaakt (chronische
pijn, skeletpijn). Die studie hoort daarom niet thuis in de klinische evaluatie.
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Studie: Raijpurohit et al, 2010 [33]
o In deze studie is gekeken naar het effect van verschillende (combinatie van) behandelingen op pijn
aan de kauwspieren bij mensen die knarsetanden. De deelnemers (n=60) zijn gedurende zeven
dagen in twee groepjes gedeeld:
•
•

TENS (50 Hz, 0-60 mA)
MENS (0,5 Hz, 1.000 µA)

o Het gebruik van microstroompjes (MENS) leidde tot een vermindering van pijn vergeleken met
aanvang en het gebruik van TENS niet.
o Iedere dag was er behandeling van 20 minuten.
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 [34].
• Er was geen groep die een schijnbehandeling kreeg.
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.”

Spiervermoeidheid na fysieke inspanning
Studie: Kang et al, 2015 [35]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van microstroompjes op spiervermoeidheid na fysieke
inspanning en spanning van de m. erector spinae (een rugspier). De deelnemers (n=32) werden
gedurende in drie groepen gedeeld:
•
•
•

o
o

o
o

Microstroompjes (0,3 Hz, 100 mA)
TENS
Geen behandeling (controle)

Het gebruik van microstroompjes leidde tot een vermindering van spiervermoeidheid en
spierspanning vergeleken met controle (geen behandeling).
De behandeling met microstroompjes was geen behandeling met microstroompjes. De gebruikte
stroomsterkte was 100 mA (milliampère), terwijl van microstroompjes wordt gesproken tot
1.000 µA (micro-ampère).
Er is maar één behandeling uitgevoerd.
Deze uitkomst maakt geen onderdeel uit van de medische claims die in de klacht centraal staan
en waarvoor de Healy zou zijn goedgekeurd.
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Deelnemers verschillende soorten pijn
Holubec et al, 2009 [36]
o

o
o
o

In deze studie is gekeken naar het effect van verschillende behandelingen met microstroompjes
(CES) op pijn bij mensen in een pijnkliniek met uiteenlopen pijnklachten. De deelnemers kregen
een pijnbehandeling met CES aangeboden. Een controlegroep ontbrak.
Het gebruik van CES leidde bij de gebruikers tot een vermindering van pijn.
Er ontbrak een controlegroep.
Er is alleen maar gekeken naar deelnemers die erop reageerden en terugkwamen voor een
volgende behandeling. Slechts 26 van de 525 deelnemers kwamen terug voor de vijfde en
laatste behandeling (zie onderstaande tabel). De resultaten op deze manier uitdrukken is
vertekenend.

Depressie
Studie: Kavirajan et al, 2014 [37]
o
o

In deze Cochrane-review is gekeken naar de effectiviteit van CES, vergeleken met een
schijnbehandeling voor de behandeling van depressie.
Er is onvoldoende bewijs gevonden dat CES effectief is voor de behandeling van depressie. Er is
een gebrek aan goede studies [37]:
“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.”
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Studie: Hein et al, 2013 [38]
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van auricular TENS op depressieve symptomen bij
deelnemers met ernstige depressie. Er waren twee kleine studies met 22 (studie 1) en 15
(studie 2) deelnemers. De deelnemers werden gedurende twee weken in twee groepen verdeeld:
•
•

o
o

TENS
Placebo TENS (schijnbehandeling)

Na twee weken leidde het gebruik van TENS tot een verbetering van de ‘Hamilton Depression
Rating score’ (HAM-D) vergeleken met de schijnbehandeling.
In een andere pilot-studie wordt zowel bij de deelnemers die CES kregen als die de
schijnbehandeling kregen een verbetering van HAM-D gevonden [38]:
“In contrast, for HAM-D, paired t-tests revealed significant decreases in participants’
HAM-D scores in both the active and the sham group from baseline to end of phase I. The
mean change was not significantly different between the groups;”

o

Een duur van twee weken is te kort om de effectiviteit te kunnen beoordelen bij ernstig
depressieve patiënten [38]:
“However, a period of observation of only 14 days in hospitalized depressed patients
seems to be rather short, especially, because the stimulation regime was used in addition
to standard treatment including antidepressants and psychotherapy”

o
o

Doordat de elektrostimulatie voelbaar was, wist een deel van de deelnemers dat ze TENS kregen
of de schijnbehandeling.
Klein aantal deelnemers [38]:
“Furthermore, the case number was rather small in this pilot study. Thus, the
experimental groups were a little too inhomogeneous with regard to the study
parameters.”

o

De elektroden werden met een hoofdset in beide oren gebracht met als doel om de auriculaire
takjes van de nervus vagus te stimuleren (zie onderstaande afbeelding). Dat is anders dan bij de
Healy waarbij de elektroden met oorclips aan de oorlellen worden bevestigd.
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Studie: McClure et al, 2015 [39]
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van CES op bipolaire depressie (Beck Depression
Inventory). De deelnemers (n=16) werden gedurende twee weken in twee groepen verdeeld:
•
•

o
o
o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Na twee weken leidde het gebruik van CES tot verbetering van BDI vergeleken met de
schijnbehandeling.
Er werd geen gebruik gemaakt van microstroompjes (2 mA).
Klein aantal deelnemers.

Studie: Yixin et al, 2007 [40]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES bij kinderen (8-16 jaar) met ‘Mixed Anxiety
and Depressive disorder’ (MAD) op ‘Self-Rating Depression score’ (SDS) en de ‘Zung Self-Rating
Anxiety score’ (SAS). De deelnemers (n=16) werden gedurende vijf dagen in twee groepen
verdeeld:
•
•

o
o
o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Na vijf dagen leidde het gebruik van CES tot een verbetering van SDS en SAS vergeleken met
de schijnbehandeling.
Een duur van vijf dagen is te kort om de effectiviteit op depressieve symptomen te kunnen
beoordelen.
De doelgroep van de Healy zijn volwassenen en geen kinderen, waardoor deze studie niet zou
moeten zijn meegenomen in de klinische evaluatie (zie productie XI) [41].

Studie: Barclay et al, 2014 [42]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES op angst en depressie bij volwassenen (18-65
jaar) met een angststoornis en depressie. De deelnemers (n=108) werden gedurende vijf weken
in twee groepen verdeeld:
•
•

o
o
o
o
o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Na vijf weken leidde het gebruik van CES tot verbetering van de ‘Hamilton Depression Rating
score’ (HAM-D), vergeleken met de schijnbehandeling.
Een klein aantal deelnemers had zowel een angststoornis als een depressie(n=24).
Een duur van vijf weken is te kort om de effectiviteit te kunnen beoordelen.
Het betreft een specifieke doelgroep (angststoornis en een depressie)
In een eerdere klacht bij de ‘Reclame Code Commissie’ (RCC) is deze studie ook aangehaald
(2019/00766 - CVB). Het College van Beroep heeft daarover aangegeven [43]:
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“Voor wat betreft Barclay/Barclay is van belang dat het onderzoek niet is gereproduceerd
en dat het betrekking heeft op een kleine groep personen (“1. Limitations A limitation of
this study was the small number (N-23) of participants who had an anxiety disorder and
comorbid depression. 2. Future research Additional research is needed that includes a
much larger number of participants with an anxiety disorder and comorbid depression.”)
De conclusie van de studie luidt: “(…) a significant difference between the active CES
group and the sham CES group on anxiety (p-0.001, d-0.94) and on depression (p-0.001,
d=0.78) from baseline to endpoint of study in favor of the active CES group”)”. Volgens
geïntimeerde is deze conclusie in feite gebaseerd op het onderzoeksresultaat van 12
personen. Appellanten hebben dit niet weerlegd. Daarbij is blijkbaar sprake geweest van
een placebo effect. In het rapport wordt dit effect besproken, waarbij de onderzoekers
van mening zijn dat dit effect aanvaardbaar is. Dat neemt niet weg dat ook deze studie,
door de kleine groep personen waarop het resultaat wordt gebaseerd in combinatie met
het placebo effect, niet de stellige medische effectiviteitsclaims in de uitingen kan
rechtvaardigen.”
Studie: Roh et al, 2017 [44]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES op veranderingen van de hypothalamushypofyse-bijnieras (HPA), neurotrofe factoren en veranderingen van de stemming bij volwassen
postmenopauzale vrouwen (n=50). De stemming is nagevraagd met de ‘Profile of Mood States’
vragenlijst (POMS), die bestaat uit vijf subdomeinen:
•
•
•
•

o

De deelnemers werden gedurende acht weken in twee groepen verdeeld:
•
•

o

o
o

Spanning - angst
Depressief - neerslachtig
Woede - vijandigheid
Energie – levendigheid

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van CES leidde niet tot verbetering van POMS-totaal vergeleken met de
schijnbehandeling. Het gebruik van CES leidde wel tot een verbetering van de subdomeinen
‘Spanning – angst’ en ‘Depressief – neerslachtigheid’, vergeleken met de schijnbehandeling.
Klein aantal deelnemers.
De deelnemers hadden geen depressie. Het waren gezonde vrouwen zonder obesitas [44]:
“Inclusion criteria were as follows: 1) body mass index (BMI) under 30kg/m2; 2) no
significant history of medical problems, drug use, or mental illness; 3) no chronic
diseases such as hypertension or diabetes; 4) no history of smoking; 5) no participation
in a regular exercise program in the last 6 months”

o

De vragenlijst is niet gevalideerd om angst en depressie te meten.
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Studie: Philip et al, 2017 [45]
o
o

o

In deze niet-systematic review is gekeken naar de effectiviteit van transcraniale
elektrostimulatie (tCS) in de psychiatrie. De bewijskracht van dergelijke reviews is laag.
Voor depressie zijn er twee studies geïncludeerd waarin gebruik is gemaakt van microstroompjes
(<1 mA). Beide studies laten geen verschil zien met een schijnbehandeling (zie tabel).

In de review wordt gewezen op de lage kwaliteit van de studies [45]:
“Our review of tCS RCTs pointed to many cases of inadequate blinding and lack of
standardized environment. Only tDCS for MDD has consistently demonstrated positive
therapeutic effects, with the caveats that risk of (hypo)mania needs to be studied further,
and longer-term outcomes have yet to be evaluated. It is important to note that positive
tCS studies require replication, and the precise interactions between stimulation,
antidepressant medication and psychotherapy (or other cognitive states surrounding
stimulation) are unknown.”
“Further, tCS devices that do have FDA clearance (e.g., CES devices manufactured by
Fisher-Wallace, Alpha-Stim) have either not shown efficacy in recent published trials or
have only limited support arising from low quality data.”

Studie: Gilula et al, 2004 [46]
o
o

Dit is een ingezonden brief. De bewijskracht hiervan is erg laag en hoort geen deel uit te maken
van een kritische klinische evaluatie.
Het gaat met name over de veiligheid van elektrostimulatie, maar dat is een onderwerp dat niet
ter discussie staat.

Studie: Novakovic et al, 2011 [47]
o
o

Dit is een niet-systematic review waarin gekeken is naar het effect van hersenstimulatie als
behandeling van PTST.
De auteurs concluderen dat er onvoldoende gegevens om de effectiviteit vast te stellen [47]:
“This article reviews the current state of knowledge regarding brain stimulation in the
treatment of PTSD. Given minimal available data, it is not yet possible to firmly establish
the safety, tolerability, and efficacy of these treatments in this population.”
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Studie: Hunang et al, 2017 [48]
o
o

Dit is een niet-systematic review waarin gekeken is naar behandelstrategieën (waaronder
hersenstimulatie) gebaseerd op neuroplasticiteit.
Voor wat betreft de behandeling met CES wordt er verwezen naar de eerdere Cochrane-review
van Kavirajan, et al waarin wordt geconcludeerd dat er een gebrek aan studies is [37]:
“Clinically, CES can decrease comorbid depression in anxiety disorders [117]. However,
the Cochrane library review indicates that methodologically rigorous studies to examine
the antidepressant effect of CES in the treatment of acute depression are lacking [118].”

o

In de klinische evaluatie wordt de Cochrane-review van Kavirajan, et al ook meegenomen
waardoor deze review overbodig is.

Studie: Kirsch en Nichols, 2013 [49]
o
o

Dit is een niet-systematic review waarin de effectiviteit van CES als behandeling van angst,
depressie en slapeloosheid besproken wordt. De bewijskracht van dergelijke reviews is laag.
De auteurs zijn werkzaam voor ‘Electromedical Products International’, de producent van de
Alpha-Stim. De eeste auteur (Daniel Kirsch) is de uitvinder van de Alpha-Stim, een apparaatje
dat vergelijkbaar is met de Healy.

Migraine
Studie: Brotman P, 1989 [50]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van microstroompjes bij migraine. De deelnemers
(n=36) werden gedurende drie maanden in drie groepen verdeeld:
•
•
•

o
o

‘Thermal Biofeedback’ + CES
‘Thermal Biofeedback’ + CES + ‘Quieting Reflex Training’.
‘Thermal Biofeedback’ + placebo CES + ‘Quieting Reflex Training’.

Het gebruik van CES in combinatie met ‘Thermal Biofeedback’ verminder migraineklachten.
Een effect werd als significant beschouwt bij een p-waarde van 0,10. Dat is erg ongebruikelijk.
In principe wordt een p-waarde van 0,05 of kleiner gebruikt. Hoe kleiner de p-waarde des te
kleiner is de kans dat een gevonden effect op toeval berust [51]:
“A P value that is very small indicates that the observed effect is very unlikely to have
arisen purely by chance, and therefore provides evidence against the null hypothesis. It
has been common practice to interpret a P value by examining whether it is smaller than
particular threshold values. In particular, P values less than 0.05 are often reported as
‘statistically significant’, and interpreted as being small enough to justify rejection of the
null hypothesis.”

o

Er is niet gekeken naar CES afzonderlijk.
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Studie: Solomon et al, 1989 [52]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES op spanningshoofdpijn. De deelnemers
(n=112) werden gedurende zes weken in twee groepen verdeeld:
•
•

o
o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van CES leidde tot een grotere pijnvermindering dan het gebruik van placebo CES.
Er is niet gekeken naar het effect van CES op migraine, zoals de medische claim luidt. Naast
migraine zijn bijvoorbeeld ook spanningshoofdpijn en hoofdpijn gerelateerd aan medicijngebruik
meegenomen [52]:
“The patient population consisted of male or female outpatients 18 years or older who
experienced tension headaches occurring alone or as part of migraine, that is, the mixed
headache syndrome”

Studie: Vernon et al, 1999 [53]
o

In deze systematic review is gekeken naar het effect van verschillende soorten behandelingen
op spanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn vanuit de nek). Er is niet naar
migraine gekeken, zoals de medische claim luidt [53]:
“Studies involving exclusively migraine, cluster or organic types of headache were
excluded.”

o

o

Er werden vier studies geschikt bevonden waarin gekeken is naar elektrotherapie als
behandeling. Drie daarvan betroffen TENS. TENS is niet vergelijkbaar met de Healy. Bij TENS
wordt niet gewerkt met microstroompjes zoals bij de Healy.
Eén studie betrof CES, dat was de studie van Solomon et al uit 1989, die hiervoor besproken is.

Studie: Perini et al, 2012 [54]
o

Dit is een niet systematic review waarin ‘perifere neuromodulatie’ wordt besproken als
behandeling van chronische migraine. De bewijskracht van dergelijke reviews is laag [54]:
“We briefly review the indications for the use of peripheral ENS at the site of the occipital
nerves for the treatment of chronic migraine”

o

Er werd één kleine gerandomiseerde studie geschikt bevonden. In deze studie werden
elektroden onder narcose onder de huid aangebracht, ter hoogte van de atlas-wervel (C1). Dit is
niet te vergelijken met de Healy [54]:
“Using local anesthesia and fluoroscopic guidance, one or two leads were implanted
subcutaneously, superficial to the fascia and muscle layer at the level of C1”
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Angst
Studie: Gibson et al, 1987 [55]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES en/of ontspanningsoefeningen vergeleken met
placebo CES bij mensen met een generaliseerde angststoornis. De deelnemers (n=64) werden
gedurende één behandeling in vier groepen gedeeld:
•
•
•
•

o
o
o

Ontspanningsoefeningen
CES
Ontspanningsoefeningen + CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van alle actieve behandelingen (bovenste drie) leidde tot een vermindering van
angst vergeleken met placebo CES. Er was geen verschil tussen de drie behandelingen.
De studie bestond uit slechts één behandeling, wat te kort is om een conclusie te kunnen
trekken.
Onduidelijk is in hoeverre de vier groepen met elkaar vergelijkbaar waren bij aanvang.

Studie: Winick et al, 1999 [56]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van CES op angst bij de tandarts. De deelnemers
(n=33) werden gedurende weken in twee groepen gedeeld:
•
•

o
o
o

o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Het gebruik van CES leidde tot een vermindering van angst vergeleken met de met de
schijnbehandeling.
Het aantal deelnemers was klein.
De angst was bij aanvang groter in de groep die CES kreeg, waarschijnlijk omdat die groep
zwaardere behandelingen bij de tandarts kreeg. Dat maakt de twee groepen niet goed
vergelijkbaar.
De CES-groep kreeg vaker een verdovingsmiddel tijdens de behandeling dan de groep die een
schijnbehandeling kreeg (12 versus 4 keer).

Studie: Overcash et al, 1999 [57]
o

o
o

In deze studie is achteraf (retrospectief) gekeken naar het effect van CES op angst en depressie
bij volwassenen die in een kliniek met een acute angststoornis [56]. De deelnemers (n=197)
kregen in een kliniek als onderdeel van hun angstbehandeling CES.
Het gebruik van microstroompjes leidde tot een verbetering van de scores voor angst en
depressie, vergeleken met aanvang.
Een retrospectieve studie heeft een lage bewijskracht. Er was geen controlegroep en geen vast
protocol voor de CES-behandeling (duur, lengte van de behandeling, aantal behandeling,
behandeling in de kliniek, thuis of beide).
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Studie: Bystritsky et al, 2008 [58]
o

o
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van microstroompjes op vermindering van angst
(Hamilton Rating Scale for Anxiety en de Clinical Global Impressions-Improvementscale) bij
volwassenen (29-58 jaar) met een gegeneraliseerde angststoornis. De deelnemers (n=12)
kregen gedurende zes weken een behandeling met CES.
Het gebruik van microstroompjes leidde tot een verbetering van de HAM-A-scores maar niet van
de CGI-I-schaal, vergeleken met aanvang.
Er was geen controlegroep. Het placebo-effect kan hierbij een rol hebben gespeeld. De
onderzoekers geven dit ook aan [58]:
“The study was limited by our failure to consider any possible placebo effects experienced
by the control group due to sham treatment.”

o

Klein aantal deelnemers.

Studie: Kim et al, 2008 [59]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van microstroompjes op vermindering van angst voor
een operatie bij volwassenen (18-65 jaar) met een gegeneraliseerde angststoornis. De
deelnemers (n=60) werden voor de operatie in twee groepen gedeeld:
•
•

o
o
o

CES
Controlegroep (geen behandeling)

De studie bestond uit één behandeling die voor de operatie plaatsvond.
Het gebruik van microstroompjes leidde tot een vermindering van angst, vergeleken met de
controlegroep.
De controlegroep kreeg geen behandeling, maar alleen ondersteuning van de verpleging. Het
placebo-effect kan daardoor een rol hebben gespeeld.

Studie: Lee et al, 2013 [60]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van microstroompjes op vermindering van
preoperatieve angst en postoperatieve pijn bij vrouwen (20-65 jaar) die thyroïdectomie hebben
ondergaan. De deelnemers (n=50) werden voor de operatie in twee groepen gedeeld:
•
•

o

Anesthesie (propofol) en spierverslapper (rocuronium) + CES
Anesthesie (propofol) en spierverslapper (rocuronium) + controlegroep (geen behandeling)

Het gebruik van microstroompjes leidde tot een vermindering van preoperatieve angst en
postoperatieve pijn tot 4 uur na de operatie (niet na 12 en 24 uur), vergeleken met de
controlegroep.
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o

De controlegroep kreeg geen behandeling. Het placebo-effect kan hierbij een rol hebben
gespeeld. De auteurs geven dat ook aan als limitatie [60]:
“The study was limited by our failure to consider any possible placebo effects experienced
by the control group due to sham treatment. Further research in this area should include
three experimental groups: a CES treatment group, a sham group and a placebo
controlled group.”

o

Onduidelijk is of er bij aanvang verschillen waren tussen de twee groepen in preoperatieve
angst.

Studie: Koleoso et al, 2013 [61]
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van microstroompjes op vermindering van angst
voor de tandarts bij volwassenen (gemiddeld 33 jaar) die daar last van hadden. De deelnemers
(n=40) werden gedurende drie dagen in vier groepen gedeeld:
•
•
•
•

o

o

CES
Ontspanningsoefeningen
CES + ontspanningsoefeningen
Controlegroep (geen behandeling)

Het gebruik van microstroompjes leidde tot een vermindering van angst, vergeleken met de
controlegroep. Tussen de drie behandelingen was er geen verschil in angst vergeleken met de
controlegroep. Het placebo-effect kan hierbij een rol hebben gespeeld.
Bij aanvang van de studie was er een verschil in angst tussen de behandelgroepen en de
controlegroep [61]:
“The study also revealed that there was a significant difference between the no treatment
control group and each of the three active treatment groups (relaxation therapy group,
CES treatment group, and CES/relaxation group) on dental anxiety. This result indicates
that respondents in the control group were significantly higher on dental anxiety than
those in each of the active treatment group”
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Slapeloosheid
Studie: Lande, et al, 2013 [62]
o

In deze pilot-studie is gekeken naar het effect van CES op slapeloosheid bij volwassenen in
militaire dienst die onder behandeling waren in de geestelijke gezondheidszorg. De deelnemers
(n=57) werden gedurende vijf dagen in twee groepen gedeeld:
•
•

o

CES
Placebo CES (schijnbehandeling)

Na afloop en drie en tien dagen na afloop van de behandelingen waren er geen verschillen in het
aantal uren slaap, de tijd tot in slaap vallen en het aantal keer wakker worden tijdens de slaap
[62]:
“In terms of efficacy, the potential benefit of CES improving sleep was encouraging but
not decisive. This study did hint at the possibility of CES increasing total time slept. The
researchers identified a nearly significant increase in total time slept after three CES
treatments among all study subjects.”

Studie: Barabasz, 1976 [63]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van suggestie (hypnose) op de behandeling van
slaapproblemen met cerebrale elektrotherapie (CET) bij depressie volwassenen. De deelnemers
(n=60) werden gedurende vijf dagen in twee groepen gedeeld:
•
•
•
•

o
o
o
o
o

CET
Placebo CET (schijnbehandeling)
CET + hypnose
Placebo CET (schijnbehandeling) + hypnose

Het gebruik van CET leidde tot minder slaapproblemen vergeleken met de schijnbehandeling.
Bij de resultaten wordt alleen beschreven welke vergelijkingen significant waren. De
beginwaarde, eindwaarde, effectgrootte en spreiding ontbreken.
De deelnemers kregen gedurende drie weken, twee keer per dag een behandeling van twee uur.
Healy World adviseert voor slapeloosheid een dagelijkse behandeling van 20 minuten.
De frequentie was 12 Hz. Healy World adviseert 0,5 Hz voor slapeloosheid.
De negatieve elektroden werden op de gesloten oogleden geplakt en de positieve elektroden
achter de oren. Bij de Healy worden de elektroden alleen op de oorlellen geplaatst. De
elektroden van de Healy mogen niet direct op de ogen geplaatst worden [63]:
“Plaats de elektroden niet direct op de ogen, de mond, aan de voorzijde van de hals (met
name de sinus caroticus) of op de borst en het bovenste deel van de rug of het hart
doorkruisend.’

o

Er werd geen gebruik gemaakt van microstroompjes (gebruikte stroomsterkte was 20 mA).
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Geen betrekking op de medische claims
Studie: Cheng et al, 1982 [64]
o

Dit is een in vitro studie waarin gekeken is naar het effect van elektrostimulatie op de ATPproductie [64]:
“The effects on ATP production can be explained by proton movements on the basis of
the chemiosmotic theory of Mitchell, while the transport functions are controlled by
modification in the electrical gradients across the membranes.”
Deze resultaten hebben geen betrekking op de medische claim die in deze klacht en de klinische
evaluatie centraal staan. Healy World schrijft in een handleiding zelf over deze studie [65]:
“Dit dieronderzoek verwijst naar het effect van microstromen en heeft geen betrekking op
Healy zelf, maar op de fundamentele mechanismen waarop deze is gebaseerd. Deze
resultaten zijn tot dusver niet door andere onderzoeken bevestigd en het vertalen van
deze resultaten naar Healy zou speculatief zijn.”

Studie: Lande et al, 2018 [66]
o
o

In deze studie is gekeken naar veranderingen van hersengolven door CES.
Deze resultaten hebben geen betrekking op de medische claim die in deze klacht en de klinische
evaluatie centraal staan.

Studie: Madden et al, 1987 [67]
o

In deze studie is gekeken naar het effect van transcraniale elektrostimulatie op leren van een
psychomotorische taak (zoals typen) [67]:
“This study addresses the question, “can low intensity transcutaneous electrostimulation
(TCES) applied through the ear lobs significantly improve human learning and
performance of a psychomotor task such as typing?””

o

Deze resultaten hebben geen betrekking op de medische claim die in deze klacht en de klinische
evaluatie centraal staan.
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5. Conclusie
1. Er is sprake van reclame volgens artikel 1 NRC.
2. De wetenschappelijke literatuur laat zien dat er onvoldoende bewijs is waaruit blijkt dat de Healy
de geclaimde werking heeft.
3. Healy World heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Healy de geclaimde werking heeft.
4. Healy World is voor het onderbouwen van de geclaimde werking niet afhankelijk van het delen
van de (volledige) klinische evaluatie. Het is niet zo dat ze voor het onderbouwen van de
geclaimde werking genoodzaakt is om vertrouwelijke en gevoelige informatie te delen.
5. De klinische evaluatie en de studies die daarin zijn meegenomen kennen diverse ernstige
tekortkomingen waardoor de conclusie ervan onbetrouwbaar is.
6. Leidraad MEDDEV2.7/1 rev 4 is te oppervlakkig met veel ruimte voor een eigen interpretatie.
Aangeven dat voor de klinische evaluatie die leidraad gevolgd is zegt dan ook weinig zegt over
de kwaliteit van de klinische evaluatie en de betrouwbaarheid van de conclusie.
7. Healy World heeft niet aangetoond dat MedCert de geclaimde werking heeft goedgekeurd en dat
de CE-certificaten gekoppeld zijn aan de medische werking.
8. De CE-certificaten van MedCert kunnen onmogelijk onderbouwen dat MedCert de klinische
evaluatie heeft beoordeeld en goedgekeurd aangezien de CE-certificaten eerder zijn afgegeven
dan de klinische evaluatie was afgerond.
9. Door Healy World is niet tot nauwelijks en in ieder geval onvoldoende ingegaan op a) de
beperkingen van de studies die in de klinische evaluatie zijn meegenomen en b) de conclusies
van systematic reviews, die toch de hoogste bewijskracht hebben.
10. Het is opmerkelijk dat Healy World niet in staat is om de geclaimde werking van de Healy te
onderbouwen zonder vertrouwelijke en gevoelige informatie te moeten delen.

Het bovenstaande ondersteunt de uitspraak van de Commissie waardoor ik het College wil vragen om
die uitspraak te bevestigen.
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Productie X

Overzicht van bevindingen systematic reviews

Chronische pijn
o

“We did not find evidence that low-frequency rTMS, rTMS applied to the dorsolateral prefrontal
cortex and CES are effective for reducing pain intensity in chronic pain. The broad conclusions of
this review have not changed substantially for this update. There remains a need for
substantially larger, rigorously designed studies, particularly of longer courses of stimulation.
Future evidence may substantially impact upon the presented results.”
Studie: O'Connell NE, Marston L, Spencer S, DeSouza LH, Wand BM. Non-invasive brain
stimulation techniques for chronic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr
13;4(4):CD008208.

Chronische pijn bij dwarslaesie
o

“Evidence is insufficient to suggest that non-pharmacological treatments are effective in
reducing chronic pain in people living with SCI. The benefits and harms of commonly used nonpharmacological pain treatments should be investigated in randomised controlled trials with
adequate sample size and study methodology.”
Studie: Boldt I, Eriks-Hoogland I, Brinkhof MW, de Bie R, Joggi D, von Elm E. Nonpharmacological interventions for chronic pain in people with spinal cord injury.
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 28;(11):CD009177.

Depressie
o

“We conclude that CES has a small to medium significant effect in symptoms of depression
across moderate to severe patients in civilian, military, veterans, advanced cancer and pediatric
populations.”
Opmerking: In deze systematic review zijn alleen studies meegenomen waarin de Alpha-Stim is
gebruikt. De systematic review is gefinancierd en uitgevoerd door ‘Electromedical Products
International’, de fabrikant van de Alpha-Stim.
Studie: Price L, Briley J, Haltiwanger S, Hitching R. A meta-analysis of cranial
electrotherapy stimulation in the treatment of depression. J Psychiatr Res. 2021
Mar;135:119-134.

o

“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.”
Studie: Kavirajan HC, Lueck K, Chuang K. Alternating current cranial electrotherapy stimulation
(CES) for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 8;(7):CD010521.
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Slapeloosheid
o

“This systematic review indicates that there are several existing evidences pointing towards the
efcacy 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 efcacy of this treatment. In addition, more studies are required with
optimal controls and randomization procedures to provide conclusive evidence for the same.”
Studie: Aseem A, Hussain ME. Impact of Cranial Electrostimulation on Sleep: A
Systematic Review. Sleep Vigilance 3, 101–112 (2019).

Fibromyalgie
o

“Our study provides modest but clinically significant evidence that electrotherapy and
acupuncture can potentially reduce and delay opioid consumption. However, strong supporting
research is further needed.”
Opmerking: Er zijn twee studies meegenomen waarin elektrotherapie is toegepast. Daarin wordt
een gunstig effect op pijnverlichting gevonden. De deelnemers kregen in beide studies ‘Pulsed
Electromagnetic Field Therapy’ (PEMFT / I-ONE therapy), wat niet vergelijkbaar is met de Healy.
Bij PEMFT wordt gewerkt met gepulseerde elektromagnetische velden en niet met elektroden
(zie onderstaande afbeelding).

Studie: Tedesco D, Gori D, Desai KR, Asch S, Carroll IR, Curtin C, McDonald KM, Fantini MP,
Hernandez-Boussard T. Drug-Free Interventions to Reduce Pain or Opioid Consumption
After Total Knee Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Surg. 2017
Oct 18;152(10):e172872.
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o

“This meta-analysis indicates that there is low quality evidence for the effectiveness of ES on
pain relief in patients with FM.”
Opmerking 1: Er zijn alleen studies meegenomen waarin gekeken is naar TENS en elektroacupunctuur. Beide behandelingen zijn niet vergelijkbaar met de Healy. Alleen TENS liet een
effect op pijn zien:
“Five studies (4,10,17,23,24) that applied TENS, with or without another type of therapy,
showed no significant pain relief when compared with control group (−1.34 [95% CI,
−3.27 to 0.59; I2 93%, P = 0.17]; Fig. 2B). Three studies (13,14,16) that applied EA,
with or without another type of therapy, showed significant pain relief (-0.94 [95% CI,
−1.50 to -0.38; I2 0%, P = 0.001];”
Opmerking 2: De meeste studies die geïncludeerd zijn kennen de nodige tekortkomingen:
“Even though the results are favorable to ES therapy for pain relief in patients with FM, a
limitation of this systematic review and meta-analysis is that most of the studies showed
some biases. Four studies did not properly describe the generation of a random sequence
(4,10,17,23) and none has clearly described allocation concealment or reported the
patient blinding. Furthermore, 5 studies (4,10,13,17,23,24) did not describe the blinding
of the assessors. Two studies (17,23) did not report drop-outs or the patient’s exclusions
as well as the patient’s exclusions. Three studies (10,14,16) have used the intention to
treat analysis. Therefore, the sensitivity analyses were limited due to the lack of
methodological quality, the small number of included studies, and the reduced number of
participants in each study.”
Studie: Salazar AP, Stein C, Marchese RR, Plentz RD, Pagnussat AS. Electric Stimulation for
Pain Relief in Patients with Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-analysis of
Randomized Controlled Trials. Pain Physician. 2017 Feb;20(2):15-25. PMID: 28158150.

o

“There was insufficient high-quality evidence to support or refute the use of TENS for
fibromyalgia. We found a small number of inadequately powered studies with incomplete
reporting of methodologies and treatment interventions.”
Studie: Johnson MI, Claydon LS, Herbison GP, Jones G, Paley CA. Transcutaneous electrical
nerve stimulation (TENS) for fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017
Oct 9;10(10):CD012172.

Fibromyalgie, hoofdpijn, neuromusculaire pijn, gewrichtspijn, depressie, slapeloosheid
o

“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.”
Studie: Shekelle PG, Cook IA, Miake-Lye IM, Booth MS, Beroes JM, Mak S. Benefits and Harms
of Cranial Electrical Stimulation for Chronic Painful Conditions, Depression, Anxiety,
and Insomnia: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2018 Mar 20;168(6):414-421.
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Productie XI

Healy handleiding: doelgroep is volwassenen
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