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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9142 

 
Ultrageluiden afslanktoestellen  

 
In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium provides an expert 
opinion on the safety and efficacy of using some ultrasonic equipment as a cosmetic technique 

for weight loss. 
 

 
 5 november 2014 

 

 

   

 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 

 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) werd om advies verzocht door DG Basisgezondheidszorg en 
Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (DG-
SZ) om de veiligheid en de doeltreffendheid van afslanktoestellen op basis van ultrageluid te 
beoordelen. 
 
Het verzoek om advies leek zich te richten op de elektrische veiligheid van apparatuur van de 
firma Distec. Volgens de adviesvraag zou het ook gaan om apparatuur voor de behandeling van 
cellulitis. Volgens de bijgevoegde documentatie om apparatuur om vet te reduceren en gewicht te 
verliezen. Maar ook wordt gesproken over massage. De bestemming van de apparatuur -
vermoedelijk bedoeld voor niet-geneesheren - is onduidelijk. 
 
Op pagina 1 van de verificatie van naleving (GZES120800784301) gaat het over een product 
bedoeld om vet te reduceren en gewicht te verliezen. In een ander document LVDGZES 
1208007843 HS spreekt men over een massagetoestel. 
 
De HGR heeft de adviesvraag dan ook opgevat als een vraag naar de veiligheid en de effectiviteit 
van apparatuur met als doel vet te reduceren en gewicht te verliezen met behulp van ultrageluid 
zonder dat daarbij sprake is van een chirurgische behandeling (niet-invasief gebruik van 
ultrageluid).  
 
Om op de vraag te antwoorden werd een ad-hoc werkgroep samengesteld met deskundigen uit 
de volgende disciplines: plastische heelkunde, esthetische geneeskunde, 
gezondheidsrisicoanalyse en toxicologie.  
De permanente werkgroep “cosmetologie en cosmetische toestellen, met inbegrip van 
esthetische heelkunde” heeft vervolgens het dossier goedgekeurd. 
 
 

2. ADVIES 
 
Het advies betreft het gebruik van niet-invasief ultrageluid om af te slanken. 
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Mede rekening houdend met het recente advies over lipolyse-technieken (HGR 8837, 2013) stelt 
de HGR: 
 

1. Doeltreffendheid (positieve effecten): 
 

 
- De literatuur geeft aan dat gefocaliseerd ultrageluid een matige actie uitoefent  

op de lyse van vetcellen (celnecrose) zonder het omliggend weefsel te 
beschadigen of de dermis of epidermis te veranderen. Geen enkele publicatie 
toont echter op overtuigende wijze een herhaalbaar en duurzaam effect aan bij de 
mens.  

 
- De HGR besluit ook dat de niet-gefocaliseerde ultrageluidtoestellen eventueel een  

fysiotherapeutisch effect hebben  op het huidoppervlak (behandeling van cellulitis) 
maar geen effect kunnen hebben op onderhuids vet en dus ook geen 
gewichtsverlies veroorzaken. 

 
 

2. Veiligheid (negatieve effecten: risico’s): Als de techniek goed gebruikt wordt, worden er 
geen ernstige complicaties gemeld, buiten een erytheem bij toestellen met gefocaliseerde 
ultrageluiden. Er is daarentegen geen informatie beschikbaar over het gebruik en de 
bijwerkingen als de toestellen door consumenten gebruikt worden. 

 
 
Naast deze conclusies, beveelt de HGR aan dat:  

 
Gezien de beperkte doeltreffendheid van ultrageluiden toestellen en om het gebruik ervan 
niet uit te breiden naar uitgesproken inadequate toepassingen adviseert de HGR om 
vooraf een arts te raadplegen.  
Dankzij de voorafgaande raadpleging van een arts kan de patiënt/klant ingelicht worden 
en geholpen worden om de soms bedrieglijke reclame te doorzien. 
 

3. Hoewel de niet-gefocaliseerde ultrageluidentechniek geen reëel gevaar inhoudt, kan de 
gefocaliseerde ultrageluidentechniek, als ze slecht wordt toegepast, bovendien risico's op 
complicaties inhouden (zelfde problematiek als bij laserepilatie – HGR 8160, 2006). De 
HGR beveelt daarom aan dat gefocaliseerde ultrageluidentoestellen gebruikt worden 
onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreeks toezicht van een arts.  

 
Deze toestellen zijn duidelijk niet bestemd om obesitas te behandelen. Met het oog op 
een gewichtsverlies verdient het de voorkeur een voedingsdieet na te leven, de 
voedingsaanbevelingen van de HGR (HGR, 2009) op te volgen en aan lichaamsbeweging 
te doen of een fysieke activiteit uit te oefenen. 

  
4.  De HGR heeft al herhaaldelijk aanbevolen om een “evaluatiecommissie” op te richten die 

de doeltreffendheid en de mogelijke risico’s van deze toestellen voor de klant beoordeelt 

alvorens ze op de markt worden gebracht. Deze commissie zou ook de technische fiche 

voor de verschillende toestellen of behandelingstechnieken kunnen aanvullen en 

valideren. 

 

Aangezien deze problematiek zich niet tot ons land beperkt zou een dergelijke evaluatie 

idealiter op Europees niveau moeten gebeuren. De commissie zou ook kunnen nagaan of 

de reclame voor het toestel gerechtvaardigd is of moet gewijzigd worden.  
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Het brede publiek moet worden geïnformeerd over de effecten in termen van 
doeltreffendheid op korte termijn (laag) of op lange termijn (onbestaande) van de 
toestellen die op de markt worden gebracht.  
 
 
Sleutelwoorden 
 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 

Ultrasound Sound 
(ultrasonic) 

Ultrageluid Ultrasons Ultraschall 

Slimming 
machine 

Cosmetic 
Techniques / 
Weight Loss 

Vermagering 
machine 

Appareil 
amincissant 

Schlankheits-
Maschine 

Risk Assessment Risk Assessment Risicobeoordeling Evaluation des 
risques  

Risikoabschätzung 

 
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 

 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
 
Lijst van afkortingen: 
 
CT-scan:   Computed tomography scan 
DG-SZ (FOD SPSCAE):  DG Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (van de FOD  
                                               Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu) 
HGR:     Hoge Gezondheidsraad 
 
 

3.1 Methodologie 
 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. De experten van de werkgroep hebben een algemene en een ad hoc 
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de relevante wetenschappelijke literatuur uit zowel 
wetenschappelijke tijdschriften als uit een vorig verslag van de Raad (HGR 8837, 2013), alsook 
op de mening van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en de permanente groep “cosmetologie en 
cosmetische toestellen, met inbegrip van esthetische heelkunde”  werd het advies tenslotte 
gevalideerd door het College. 
 
 

3.2 Uitwerking 
 
 
De literatuur geeft aan dat er toestellen bestaan die laagfrequente (20 tot 100 KHz) al dan niet 
gefocaliseerde ultrageluiden uitzenden (Baker et al., 2001; Brown et al., 2009). 
 
Thermische effecten: 
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De niet-gefocaliseerde ultrageluiden warmen de huid en de onderhuidse weefsels op en zouden 
als effect het metabolisme van de vetcellen versnellen. 
 
Mechanische effecten: 
De gefocaliseerde ultrageluiden hebben een cavitatie-effect op de onderhuidse weefsels 
waardoor de vetcelmembranen scheuren (O’Brien, 2007). 
 
De cavitatie wordt gekenmerkt door de mechanische index1 die gebaseerd is op de ultrageluid 
eigenschappen van deze toestellen. De in de handel verkrijgbare toestellen hebben niet de 
minimale mechanische index om deze cavitatie in de vetcellen te veroorzaken. 
De toestellen zouden een tijdelijk effect hebben zonder de vetcellen te scheuren (Ascher, 2010; 
Baker et al., 2001; Brown et al., 2009; HGR 8837, 2013) en zouden vooral een placebo-effect 
hebben. 
 
Voorts bestaan er toestellen die hoogfrequente gefocaliseerde ultrageluiden (> 100 KHz) 
uitzenden. In dierstudies werd bewezen dat deze ultrageluiden vetweefsels en -cellen afbreken 
(Baker et al., 2001) zonder de omliggende structuren te beschadigen.  
 
De hoogfrequente gefocaliseerde ultrageluiden doen de temperatuur van de focalisatiezone 
stijgen en veroorzaken de celdood (Peterson et 2011; Saedi et Kaminer, 2012; Shek et al., 2009; 
Teitelbaum et al., 2007; Ascher, 2010).  
 
Uit klinische studies (Ascher, 2010; Baker et al., 2001; Brown et al., 2009; Fatemi et Kane, 2010; 
Gadsden et al., 2011; HGR 8837, 2013; Jewell et al., 2012; Mulholland et al., 2011; Robertson et 
Baker, 2001) is gebleken dat bij deze patiënten een minimale reductie van abdominaal vet werd 
bereikt ten koste van kleine complicaties zoals een erytheem of kleine flyctenen (oppervlakkige 
brandwonden) die snel verdwenen. 
Voor een volledige behandeling zouden drie sessies nodig zijn met een maand ertussen, die 
ongeveer anderhalf uur duren (Fatemi et Kane, 2010; Gadsden et al., 2011; HGR 8837, 2013). 
In twee studies (Baker et al., 2001; HGR 8837, 2013) was de doeltreffendheid echter niet 
hetzelfde bij een reeks patiënten die ook in drie sessies met een maand ertussen werden 
behandeld. 
 
Sklar et al. (Sklar et al, 2014) wijzen erop dat terwijl de meeste studies statistisch significante 
resultaten naar voren brengen, de klinische significantie van de ultrageluidentechnologie nog te 
bewijzen valt. 
De meeste studies gebruiken immers de buikomtrek om de doeltreffendheid en de statistische 
significantie te bepalen. Voorts is bij de meeste studies de opvolging relatief kort, namelijk drie 
maanden.  De auteurs bevelen aan om objectieve metingen te gebruiken zoals een diagnose 
door ultrageluiden of een CT-scan (computed tomography) om de precieze dikte van het vet te 
bepalen. Ze bevelen daarnaast ook een langere periode aan van minstens zes maanden om 
bruikbare resultaten te verkrijgen. 
 
CONCLUSIES 
 
De behandeling met ultrageluiden werd voorgesteld als een vorm van lipolyse. 
Kunnen hiervoor gefocaliseerde of niet-gefocaliseerde ultrageluiden als niet-invasieve technieken 
worden gebruikt? 
De gefocaliseerde ultrageluiden hebben als effect de energie in de diepte te concentreren, wat 
niet het geval is bij niet-gefocaliseerde ultrageluiden. In een vorig advies (HGR 8837, 2013) heeft 
de HGR vastgesteld dat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn voor het effect van niet-
gefocaliseerde ultrageluiden op de lipolyse. 

                                                
1
 Een mechanische index (MI = mechanical index) laat toe maximale variaties van lokale druk te meten bij het 

doordringen van de ultrageluiden in de weefsels. Dit effect wordt bevorderd door lage frequenties, energie met sterke 
emissie, de focalisatie, de samenstelling van de gasbelletjes in de doordrongen milieus. 



  

  
− 5 − 

De behandeling met gefocaliseerde ultrageluiden zou als voordeel hebben de vetcellen te 
vernietigen zonder het omliggend weefsel te beschadigen. Er zijn vandaag twee toestellen op de 
markt en de wetenschappelijke publicaties zijn enkel gebaseerd op het gebruik van deze twee 
toestellen. 
Het probleem ligt erin dat de studies door de bedrijven zelf gesponsord werden en dat er rond de 
evaluatiemethodes een zweem van subjectiviteit hangt. Bovendien is de opvolgingsperiode kort. 
 
 
 

4. REFERENTIES 
 
Ascher B. Safety and efficacy of UltraShape Contour I treatments to improve the appearance of 
body contours: multiple treatments in shorter intervals. Aesthet Surg J 2010;30(2):217-24. 

 
Baker KG, Robertson VJ, Duck FA. A review of therapeutic ultrasound: biophysical effects. Phys 
Ther 2001;81(7):1351-8. 

 
Brown SA, Greenbaum L, Shtukmaster S, Zadok Y, Ben-Ezra S, Kushkuley L. Characterization of 
nonthermal focused ultrasound for noninvasive selective fat cell disruption (lysis): technical and 
preclinical assessment. Plast Reconstr Surg 2009;124(1):92-101. 

 
Fatemi A, Kane MA. High-intensity focused ultrasound effectively reduces waist circumference by 
ablating adipose tissue from the abdomen and flanks: a retrospective case series. Aesthetic Plast 
Surg 2010;34(5):577-82. 

 
Gadsden E, Aguilar MT, Smoller BR, Jewell ML. Evaluation of a novel high-intensity focused 
ultrasound device for ablating subcutaneous adipose tissue for noninvasive body contouring: 
safety studies in human volunteers. Aesthet Surg J 2011;31(4):401-10. 
 
HGR – Hoge Gezondheidsraad. Advies van de HGR betreffende de impact op de 
volksgezondheid van het gebruik van laser in het kader van epilatie. Brussel: 
HGR; 2006. Advies nr 8160.  
 
HGR - Hoge Gezondheidsraad. Veiligheid en doeltreffendheid van lipolysetechnieken. Brussel: 
HGR; 2013. Advies nr 8837. 

 
HGR – Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België (Herziening). Brussel: HGR; 
2009. Advies nr. 8309. 
 
Hoogland R. Ultrasonotherapie. Holland: Delft instruments physical medicine BV, 1991, 35 p. 
 
Jewell ML, Weiss RA, Baxter RA, Cox SE, Dover JS, Donofrio LM, et al. Safety and tolerability of 
high-intensity focused ultrasonography for noninvasive body sculpting: 24-week data from a 
randomized, sham-controlled study. Aesthet Surg J 2012;32(7):868-76. 

 
Mulholland RS, Paul MD, Chalfoun C. Noninvasive body contouring with radiofrequency, 
ultrasound, cryolipolysis, and low-level laser therapy. Clin Plast Surg 2011;38(3):503-20, vii-iii. 
 
O’Brien Jr. WD.Ultrasound – biophysics mechanisms. Progr Biophys Mol Biol 2007;93(1-3):212-
55. 

 
Peterson JD, Goldman MP. Laser, light, and energy devices for cellulite and lipodystrophy. Clin 
Plast Surg 2011;38(3):463-74, vii. 

 



  

  
− 6 − 

Robertson VJ, Baker KG. A review of therapeutic ultrasound: effectiveness studies. Phys Ther 
2001;81(7):1339-50. 
 
Saedi N, Kaminer M. New waves for fat reduction: high-intensity focused ultrasound.Semin Cutan 
Med Surg 2012;32(1):26-30. 

 
Shek S, Yu C, Yeung CK, Kono T, Chan HH. The use of focused ultrasound for non-invasive 
body contouring in Asians. Lasers Surg Med 2009;41(10):751-9. 
 

Sklar LR, El Tal AK, Kerwin LY. Use of transcutaneous ultrasound for lipolysis and skin 
tightening: a review. Aesthetic Plast Surg 2014;38(2):429-41. 
 
Teitelbaum SA, Burns JL, Kubota J, Matsuda H, Otto MJ, Shirakabe Y, et al. Noninvasive body 
contouring by focused ultrasound: safety and efficacy of the Contour I device in a multicenter, 
controlled, clinical study. Plast Reconstr Surg 2007;120(3):779-89; discussion 90. 
 
 

5. AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK 
 
Er is nood aan aanvullend wetenschappelijk onderzoek om de doeltreffendheid van deze 
techniek aan te tonen.  
 

6. BIJLAGE 
 
De bijlagen worden ter informatie meegedeeld. De HGR kan in geen geval verantwoordelijk 
worden gesteld voor hun inhoud.  
 
Bijlage 1: Laagfrequente ultrasonen 
 
 

7. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR benoemd per KB, de leden van het Bureau en het College, en 
de algemene belangenverklaringen van de experten zijn beschikbaar op onze website www.hgr-
css.be (link: samenstelling en werking - link: Belangenconflicten). 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
 
ADANG Dirk 
DE MEY Albert 
HEINDRICKX Ivan 
 
PASSCHIER Wim 
 
VANHAECKE Tamara 

 

Niet-ioniserende straling 
Plastische chirurgie  
expert EMC/EMF/safety 
gerechtkundige 
Gezondheidsrisicoanalyse 
 
Toxicologie 

 

UCL 
ULB 
ESTH – ingenieurs 
studiebureau 
Maastricht University  
 
VUB 

 

 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
   
LHOIR André  Geneeskunde FAGG 
 
PASTEELS Karine Technisch Expert  SPF SPSCAE DG-SZ 
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Gezondheidzorg  
 

 
De volgende personen werden gehoord: 
 
 
HEBRANT Jean Esthetische geneeskunde Prive-praktijk – voorzitter van 

de Vereniging voor 
Esthetische Geneeskunde 
  

 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Albert DE MEY  en het wetenschappelijk secretariaat 
door Anne-Madeleine PIRONNET. 
 
De experten van de permanente groep “cosmetologie en cosmetische toestellen, met inbegrip 
van esthetische heelkunde” hebben vervolgens het dossier goedgekeurd. 
 
 
BEELE Hilde    Geneeskunde, dermatologie   UGent 
BORIES Yvon   Verpleger, ziekenhuishygiëne AZ Nikolaas, Sint Niklaas 
 
 
De volgende personen werden gehoord: 
 
BOECKX John  Voorzitter    BESKO - Beroepsvereniging  
                                                                                                        voor Bio-esthetiek en  
                                                                                                        Kosmetologie 
 
DELGOFFE Daniel Ingenieur, Technisch adviseur   UNEB-NUBE -  Nationale 

Unie van Belgische 
Schoonheidsspecialisten 

 
GYS Francine 

 
Ere-voorzitter 
 
 
 
 

 
BESKO - 
Beroepsvereniging voor 
Bio-esthetiek en 
Kosmetologie 
 

SALEMBIER Nadine             Voorzitter                                            UNEB-NUBE -  Nationale  
                                                                                                         Unie van Belgische 
                                                                                                         Schoonheidsspecialisten 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door  Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat door 
Anne-Madeleine PIRONNET. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)  
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijk beoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen 
uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 leden van de pool van 
benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn 
op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke 
onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), soms met een embargo periode van 
variabele duur voor vertrouwelijke adviezen of projecten m.b.t. een Koninklijk Besluit. Daarnaast 
wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar doelgroepen onder de 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
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Bijlage 1 : Laagfrequente ultrasonen 
 
Het betreft laagfrequente ultrasonen ruim onder de 100 KHz. Alle publicaties waarschuwen tegen 
de bijwerkingen, met name omdat het botgrensvlak de ultrasonische energie in zich concentreert. 
Bijgevolg kan bij een te hoge intensiteit, het onvoldoende bewegen van de transducent of het te 
lang toepassen van de ultrasonen, de vernietiging van het bot snel plaatsvinden. Deze 
bijwerkingen worden bovendien bevorderd doordat de lokale bloedcirculatie onvoldoende is om 
de warmte af te voeren. 
 
De penetratiediepte van ultrasonen hangt af van de frequentie en niet van de intensiteit. De 
penetratie van ultrasonen is omgekeerd evenredig met de frequentie en recht evenredig met de 
homogeniteit van het beoogde weefsel en de richting van de bundel. 
 
De gebruikte toestellen hebben een frequentie tussen 20 en 100 KHz. 
 
De onderstaande tabel geeft de penetratiediepte van ultrasonen in bepaalde omgevingen weer  
(Hoogland, 1991). 
 
 

Omgeving 1 MHz         3 MHz  
Botweefsel            7 mm           --  

 
Huid 37 mm       12 mm 

Kraakbeen 20 mm       7 mm  

Lucht 8 mm       3 mm  
   
Peesweefsel         21 mm       7 mm  

Spierweefsel 
- bundel loodrecht op de 

weefsels  
- bundel parallel met de 

weefsels  

30 mm      
 
 
 
10 mm         

82  mm                                      
 
 
 
27mm                                     

Vetweefsel           165 mm     55 mm 
Water 38330 mm   12770 mm  

 
 


