
ANDUMEDIC® 3 
Pijnverlichting bij u thuis.





ANDUMEDIC® 3: Neem uw gezondheid in eigen hand
Andullatie – Gezondheid in eigen hand
Andullatie is een combinatie van mechanische trillingen en infrarood-dieptewarmte. De ANDUMEDIC® 3 maakt altijd en overal gebruik van deze innovatieve 
technologie. Neem uw gezondheid in eigen hand.

Ontwikkeld door gerenommeerde onderzoekscentra
Andullatie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers, universitaire ziekenhuizen en artsen. 

Bewezen effectiviteit door middel van studies
Hoe goed andullatie kan helpen, is niet alleen bewezen door verschillende praktische 
ervaringen, maar wordt ook bevestigd door wetenschappelijke tests die gebaseerd  
zijn op diverse studies.

Andullatie – Innovatieve basisprincipes
Andullatie behoort tot de nieuwe generatie behandelingsmethoden. Deze therapie heeft een positieve invloed op ons lichaam. Andullatietechnologie is niet 
gericht op specifieke organen, maar beïnvloedt de essentiële functies van het lichaam positief. Andullatietherapie legt de basis voor het behoud en herstel 
van de gezondheid.  



De vijf biofysische basisprincipes

Basisprincipe 1 
Energieproductie in de cellen
Andullatie wekt microstroompjes op die de productie van adenosinetrifosfaat (ATP) stimuleert. Dit proces zorgt  
ervoor dat de hoeveelheid energie in onze cellen wordt verhoogd, wat weer een positief effect heeft op onze organen en  
daarmee uiteindelijk op onze gezondheid.



Basisprincipe 2 
Pijnverlichting door poortsysteem en endorfine
Andullatie maakt neurofysiologische en hormonale onderdrukking van pijnsignalen mogelijk. In eerste instantie  
veroorzaakt dit positieve signalen in ons lichaam, waarbij de negatieve signalen van pijn worden onderdrukt. Hierdoor 
ontvangt ons brein steeds meer positieve signalen, die de pijn verlichten. Daarnaast zorgt de andullatietechnologie voor de 
reguliere vrijlating van endorfine. Dit stofje wordt door het lichaam aangemaakt en staat ook wel bekend als de lichaams-
eigen pijnstiller.

Basisprincipe 3
Stimulatie van de bloemsomloop
Veel pijnklachten ontstaan door een tekort aan bloedtoevoer. Ons bloed zorgt ervoor dat voedingsstoffen in ons lichaam 
worden opgenomen. Wanneer de doorbloeding verslechtert, wordt dit proces verstoord en worden we moe en ziek. 
Bloedlichaampjes van zieke bloedcellen kleven aan elkaar en verschrompelen, waardoor de cellen vitaliteit verliezen en 
minder voedingsstoffen opnemen. Andullatie zet het bloed in beweging en zorgt ervoor dat de cellen niet meer verkleven. 
Hierdoor wordt het bloed vloeibaarder en worden de benodigde voedingsstoffen in grotere hoeveelheden opgenomen in 
ons lichaam. We voelen ons daardoor weer gezonder en levendiger.





Basisprincipe 5 
Stimulatie van het lymfesysteem
De lymfe is niet alleen een integraal onderdeel van ons immuunsysteem, maar speelt ook een belangrijke rol bij de 
ontgifting en drainage. Reguliere stimulatie zorgt voor een stabiel immuunsysteem en een goed functionerende  
stofwisseling.

Basisprincipe 4 
Ontspanningsmechanismen
Lichamelijke ontspanning
Door inspannende activiteiten ontstaat er spierspanning in ons lichaam. Hierdoor krijgen spieren niet genoeg 
voedingsstoffen aangeleverd. Andullatie zorgt voor verwijding van de bloedvaten en dus een betere bloedtoevoer naar 
de spieren. Voedingsstoffen worden opgenomen en de spanning is verdwenen.
Geestelijke ontspanning
Andullatie realiseert het herstel door het evenwicht van de positieve en de negatieve signalen te relativeren. Hierdoor 
wordt stress verminderd.
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Pijnverlichting
“Na de demonstratie voelde ik me als herboren. Ook mijn moeder had 
er baat bij. Zij loopt weer beter!“  
Marlon van der Pol, rugpijnpatiënt 



Hoe kan de ANDUMEDIC® 3 u helpen? 

Performance

Wellness

De toepassingen

“De Andumedic helpt me om topprestaties neer te 
zetten. Ik zit weer pijnvrij op de fiets.” 
Marianne Vos, profwielrenster

“Mijn klanten zien andullatietherapie als een geweldige aanvulling op 
hun behandeling.”  
Jan Peters, eigenaar massagepraktijk Velserbroek



Professionals aan het woord

“Andullatietherapie verbetert de levenskwaliteit van mijn patiënten.  
Ik sta versteld van de resultaten.”
Hans Elenbaas, fysiotherapeut en eigenaar van
Paramedisch Centrum 'De Nieuwe Dam'

“Wij kiezen uit het brede palet aan behandelmogelijkheden, steeds vaker voor andullatietherapie in 
combinatie met bewegen. Doordat de spieren beter ontspannen, kunnen mensen weer makkelijker 
en vrijer bewegen.”
Joost Magermans, fysiotherapeut en eigenaar van Fysio Voorne

“Ik denk dat andullatietherapie, wanneer de therapie op een wetenschappelijk onderbouwde en goed gedoseerde  
manier aan de man wordt gebracht, een grote meerwaarde zal blijken en blijven.”
Wilfred Sip, fysiotherapeut en mede-eigenaar van 
fysiotherapiepraktijk 'Ragas en Sip'



Talloze aandoeningen

Acute Pijn

Pijnvermindering 

Chronische pijn

Stress

Burn-out

Verouderingsproces

Wellness

Performance

Stijfheid

Overbelasting

Blessures

Sinds het jaar 2000 wordt door meer  
dan 100.000 tevreden gebruikers, 
(waarvan 10,000 in Nederland) de 
ANDUMEDIC® 3 met succes ingezet bij 
pijnverlichting, prestatieverbetering en 
ontspanning. Wij nodigen u uit om de 
mogelijkheden van de Andumedic® 3  
zelf te ontdekken en te ondervinden wat 
het voor u kan betekenen.



Pijnverlichting

Wij nemen het serieus Minder pijn
 Betere mobiliteit
 Meer welzijn Preventief, bij acute pijn, bij chronische pijn door artrose, fibromyalgie, 

nekpijn, spierpijn en andere oorzaken van pijn. 



Wij nemen het serieus

Welke soorten pijn kunnen verlicht worden?
Voor verlichting van acute én chronische pijn en om mogelijke pijn 
te voorkomen adviseren wij de ANDUMEDIC® 3 te gebruiken.  
De pijnverlichtende andullatietechnologie vindt plaats in twee fases. 

Fase één; acute pijn
De eerste fase van de pijnbestrijding zorgt voor  
vermindering van de pijnsignalen. De mechanische trillingen van 
de ANDUMEDIC® 3 zorgen voor positieve signalen in het lichaam, 
die de negatieve signalen overstemmen. Kortdurend gebruik kan al 
voldoende zijn voor verlichting van acute pijn. 

Fase twee; chronische pijn
Fase twee zorgt bij langdurig en regelmatig gebruik voor  
pijnverlichting voor de langere termijn. Dit leidt tot de productie van 
endorfine, een pijnstillend stofje dat het lichaam zelf aanmaakt. 

Bron: de analyse is gebaseerd op gegevens van 4225 personen tussen 14 en 
93 jaar. Onderzoeksperiode van 09-01-2011 tot 31-08-2012.  

Opdrachtgever: de Duitse vereniging voor Andullatietherapie e.V.;  
onderzocht aan het Karlsruher Instituut voor Technologie. 

Gemiddelde pijnvermindering: 50,7 %
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Preventie
Andullatie kan ook preventief gebruikt worden om mogelijke pijn te 
voorkomen. Een andullatiebehandeling zorgt ervoor dat cellen  
geactiveerd worden en meer energie produceren. Dit heeft een  
positieve uitwerking op organen en dus op de gezondheid. * HWS = nekwervels        * BWS = borstwervels        * LWS = lendewervels



Persoonlijke ervaringen

“Andullatietherapie heeft mij, na het verwijderen van mijn niertumor eind 2013, enorm  
geholpen bij mijn herstelproces. Mijn Andumedic staat hier nog steeds en komt het huis niet 
meer uit. Je kunt gerust zeggen dat ik er een beetje verliefd op ben geworden.” 
Henny Huisman, tv-persoonlijkheid

“Toen ik op de Vakantiebeurs was, zag ik de Andumedic. Omdat ik altijd last heb van spierspasmen 
leek me dit een ideaal product. Na een demonstratie voelde ik me herboren!”
Marlon van der Pol, chronisch pijnpatiënt

Marian den Dekker, stressklachten
“Door het gebruik van de Andumedic zijn mijn klachten sterk verminderd. Mijn grootste klacht was stress, maar door regelmatig 
gebruik van andullatietherapie voel ik me veel minder gespannen. Dit uit zich in minder stijve gewrichten en spieren en minder 
last van hoofd- en spierpijn. Het gebruik van de Andumedic kan ik iedereen met dezelfde klachten sterk aanbevelen.” 

Cissy van der Zanden-Stommels, rugklachten
“Al jaren heb ik last van lage rugpijn en kan ik mijn hobby tuinieren niet lang volhouden. Tijdens een demonstratie van het  
massagebed op de Vakantiebeurs merkte ik direct een verbetering. Ik heb zes weken lang dagelijks een half uur op het  
massagebed gelegen en de pijnklachten waren praktisch verdwenen. Nu gebruik ik het massagebed enkele dagen achter elkaar 
als de pijnklachten weer opspelen.” 



Anneke van der Laan, slaapproblemen
“Door mijn pijnklachten sliep ik erg slecht en was daardoor vaak erg moe. Mijn pijnklachten zijn licht verminderd en door de 
ontspannende werking van de Andumedic, die ik voor het slapengaan gebruik, val ik veel beter in slaap. Ook slaap ik vaak meer 
dan zes uur door. Dat was voor het gebruik van de Andumedic vrijwel onmogelijk. Zelfs als ik nu een keer oversla, kan ik nog 
steeds goed slapen.”

Rian Spierings, rug- en schouderklachten
“Ik had al jaren pijn in mijn onderrug en schouders. Na meerdere hopeloze therapieën ben ik per toeval in contact gekomen met 
andullatietherapie. Buiten het feit dat de pijnklachten stukken verminderd zijn, is het ook echt ontspannend. Mijn man maakt 
er ook gebruik van na het sporten of als ontspanning. De meerwaarde zit in het feit dat andullatietherapie niet alleen tijdens het 
gebruik verlicht en ontspant. Ook daarna kan ik weer mijn dagelijkse inspanningen verrichten met minder of geen pijn.”  

Meer dan 85.000 tevreden gebruikers

“Mijn vrouw en ik kunnen niet meer zonder het andullatiesysteem. We voelen ons weer fit 
en vitaal.” Jacob fietst vandaag de dag weer ongeveer vier keer per week met de fietsclub.  
Hierna volgt standaard een behandeling op de Andumedic. 
Jacob en Sonja, chronisch pijnpatiënten

“Zonder andullatie was ik aan mijn bed gekluisterd. Na ieder gebruik van de Andumedic voel ik me 
voor een paar uur meteen een stuk beter. De pijn is veel minder intens.”
Willy Reumers, chronisch rugpijnpatiënt



Performance

Verzamel nieuwe krachten Optimale voorbereiding
 Betere prestaties
 Sneller herstel

Opwarming, prestatieverbetering en herstel.



Verzamel nieuwe krachten “Ik gebruik de Andumedic na iedere wedstrijd. Ik beveel andullatietherapie 
aan, omdat het me helpt sneller te herstellen.”
David Ferrer, professioneel tennisser 

“Door andullatietherapie herstel ik sneller na inspanningen. Het is goed 
voor je spieren en gewrichten als je wat op leeftijd bent en je kunt het thuis  
gebruiken wanneer het jou uitkomt.”
Aad de Mos, voetbal-analist op tv

“Door de Andumedic kan ik me volledig focussen op mijn shows. We 
zijn een onafscheidelijk duo, just married!”
Soufiane Touzani, freestyle voetballer
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Door fysieke belasting kunnen  
spieren verharden en kan de  
bloeddoorstroming verminderen. 
Andullatie laat spieren ontspannen, 
verbetert de bloedsomloop en  
stimuleert het lymfesysteem. 

Daarnaast worden de afvalstoffen  
in het lichaam sneller afgevoerd.  
Dit proces helpt bij herstel na fysieke 
inspanning. Hierdoor worden we  
sterker en energieker. 

De infraroodwarmte zorgt voor een 
aangenaam gevoel en laat vibraties 
dieper in de spierweefsels dringen.  
Dit versterkt de herstellende werking 
en maakt het resultaat niet alleen  
fysiek, maar ook geestelijk  
ontspannend. 

Technologie en wetenschap
 voor resultaat



Wellness

 Vertraging van het verouderingsproces en bodyshaping
 Stressvermindering en verhoging van stressbestendigheid
 Geestelijke en lichamelijke balans

Anti-aging, anti-stress, rust & ontspanning, bodyshaping.

Een bron voor balans 
en schoonheid



Een bron voor balans 
en schoonheid

Verminderen van stress 
Stress kan zich op verschillende manieren uiten. Zo kan chronische stress leiden tot een burn-out. Andullatie helpt bij het omgaan met stress.  
Deze therapie zorgt ervoor dat het autonome zenuwstelstel in balans wordt gebracht en regelt onder andere de ademhaling en hartslag. Het stressniveau 
daalt en de stressbestendigheid stijgt.  

Actief tegengaan van het verouderingsproces
Onder andere het verouderingsproces zorgt ervoor dat onze cellen het flink te verduren hebben. Het vermogen van cellen om energie te produceren, zich te 
vernieuwen en te herstellen neemt af. Het eerste basisprincipe van andullatie is ‘energieproductie in de cel’. Andullatie stimuleert cellen om nieuwe energie 
te produceren. Dit draagt bij aan de aanmaak van collageen. Collageen, onderdeel van ons bindweefsel, zorgt voor een stevigere huid, mooiere contouren 
en een jonge, stralende look.

Lichamelijke en geestelijke ontspanning
Inspannende activiteiten en stressvolle situaties veroorzaken stijve spieren. Andullatietherapie kan deze voorkomen. De infraroodwarmte laat de 
bloedvaten uitzetten en de vibraties zorgen voor beter doorbloede spieren. Het resultaat: het lichaam neemt voedingsstoffen beter op en spanningen 
lossen op. Andullatie levert ook een positieve bijdrage op het gebied van mentale ontspanning. In stresssituaties is het kalmerende deel van het zenuwstelsel 
(parasympathicus) overactief. De trillingen herstellen het evenwicht en de infraroodwarmte zorgt ervoor dat vibraties dieper het weefsel binnendringen. 

Beauty
De stofwisseling is een belangrijke factor voor ons gewicht. Andullatie helpt de stofwisseling te stimuleren en bevordert daarmee gewichtsverlies.  
Daarnaast bereiken belangrijke voedingsstoffen ons lichaam gemakkelijker en worden afvalstoffen afgevoerd.



De ANDUMEDIC® 3

De productlijn
Meer dan tien jaar geleden werd het fundament  
gelegd voor het eerste hhp-systeem. Sindsdien 
is de technologie verfijnd en zijn er componenten  
toegevoegd die extra voordelen bieden. Sinds 2014 is 
de nieuwste versie, de ANDUMEDIC® 3, beschikbaar. 
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ANDUMEDIC® 3 Professional
Voor zakelijk gebruik
De gecertificeerde versie van de ANDUMEDIC® 3 Professional is speciaal 
ontwikkeld voor professionele gebruikers, zoals fysiotherapeuten,  
dokterspraktijken en ziekenhuizen. Deze versie is gemakkelijk te  
onderhouden en heeft een nog langere levensduur. De ‘Professional’  
wordt gebruikt om diverse behandelingen te optimaliseren en uit te breiden. 

ANDUMEDIC® 3 Home
Voor thuisgebruik
De ANDUMEDIC® 3 Home is een gecertificeerd  
medisch apparaat, speciaal ontworpen voor  
particulier gebruik. Het biedt gebruikers de  
mogelijkheid om de unieke technologie thuis, of 
waar dan ook, toe te passen. De ANDUMEDIC® 3 
Home is gemaakt van hoogkwalitatief en duurzaam 
materiaal en is leverbaar in twee uitvoeringen 
(taupe en geel/blauw). 



Exclusieve eigenschappen
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Perfect op elkaar afgestemde  
componenten

Thermodynamisch
nekkussen
Het nekkussen zorgt voor een optimale  
nekpositie. Het heeft twee infrarood- 
warmtelampen en een verwarmingselement.

Infrarood-rugkussen
Het flexibele infrarood-rugkussen bevat twee 
infrarood-warmtestralers. 

3

2

Basissysteem
Het basissysteem is opvouwbaar en eenvoudig 
te vervoeren. Het kan gemakkelijk op een bed 
of op andere oppervlakken worden geplaatst. 
Het basissysteem bevat vijftien ingebouwde 
vibratiemotoren. 

1

Buikandullator
Met twee extra motoren versterkt de buik- 
andullator de pulsen op de maag en romp.

4



5 Infrarood-voetreflexkussen
Het stimuleren van de voetreflexzones kan  
positief uitwerken voor de betreffende organen 
en lichaamsweefsels.

6 Balanskussen 
De verhoogde beenpositie realiseert een opti-
male ergonomische houding.

Powerandullator
De powerandullator heeft vier trillingsmotoren 
die gericht op de benen werken.

Luxe onderstel (optioneel)
Zes roestvrijstalen poten zorgen ervoor dat het 
bijbehorende luxe onderstel stevig staat.

7

8

Handbediening
De handmatige bediening bevat programma’s, een 
tijdsduurinstelling en individueel aanvullende  
instellingen. De ANDUMEDIC® 3 heeft zes  
basis- en veertien medische programma’s.  
De intensiteit van de vibratiemotoren en de  
infraroodlampen kunnen individueel en binnen  
elk programma worden aangepast.

Programma 10
Programma 10 kan helpen bij verlichting van pijn in 
de gewrichten bij bijvoorbeeld artritis, reuma, artrose 
en osteoporose. Door het programma ‘s ochtends 
te gebruiken, kan de dag met een stuk minder pijn 
begonnen worden. 

Programma 18
Dit programma zorgt voor een diepe ontspanning van 
de spieren en vermindert slaapstoornissen  
doelgericht. Dit zorgt voor een gezond slaap- 
waakritme en de afbouw van alledaagse spanningen. 





Productdetails

Bewezen kwaliteit
Veiligheid en betrouwbaarheid zijn voor ons heel belangrijk. De ANDUMEDIC® 3 is getest volgens de Duitse Medical Devices Act Klasse 2A.  
Onze certificaathouder Metek GmbH produceert in Leinefelde-Worbis, Duitsland. Het gehele productieproces is onderworpen aan de hoogste standaard  
en strenge tests. Dit stelt ons in staat constant hoge kwaliteitsnormen en garantie te waarborgen.

MADE IN GERMANY

Afmetingen (LxBxH)
uitgelegd: ca. 196 x 75 x 8,5 cm
opgevouwen: ca. 113 x 75 x 17,5 cm

Gewicht ca. 19 kg

2 jaar fabrieksgarantie

EEN GECERTIFICEERD
MEDISCH PRODUCT

Certificaathouder/ producent:
METEK GmbH, Leinfelde

Geproduceerd in Duitsland
Vanwege onze hoge kwaliteitsnormen en om uw  
veiligheid te waarborgen, produceren wij in Duitsland. 

Patenten
Een octrooiaanvraag is aanwezig (IR-Merk: 952 884)



 Minder pijn
 Betere mobiliteit
 Meer welzijn
 Geestelijke en lichamelijke balans
 Vertraging van het verouderingsproces en bodyshaping
 Stressvermindering en verhoging van stressbestendigheid

 Optimale voorbereiding voor het sporten
 Sneller herstel
 Meer prestaties

Kwaliteit waar je op kunt vertrouwen.  
De ANDUMEDIC® 3 wordt in Duitsland vervaardigd.

De voordelen op een rij



Sterke partnerships
Duitse Olympische Sportbond
Met ongeveer 28 miljoen leden in 91.000 sportclubs is de Duitse Olympische Sportbond (DOSB) de grootste club in Duitsland. De DOSB 
beveelt de producten van hhp aan. De ANDUMEDIC® 3 is uitgebreid getest, gebruikt en aanbevolen. 

Duitse federatie van apothekers
De BVDA is een vereniging van apothekers in Duitsland. Deze pleit voor de economische belangen van individuele apothekers  
in Duitsland. Door te werken met hhp versterkt de BVDA de positie van haar leden op de markt. 

IAAT
Als gevolg van de wereldwijde interesse in andullatie en verder onderzoek, ontwikkelde de European Association for Andullation Therapy 
(EAAT) - gevestigd in Brussel - een internationale organisatie: de International Association for Andullation Therapy (IAAT).  
Beide organisaties zijn een platform voor onderzoek en behandelingsmethoden rondom andullatietherapie. Wetenschappers, 
therapeuten, gebruikers en geïnteresseerden uit de hele wereld hebben sinds de oprichting nauw contact met elkaar en wisselen 
regelmatig informatie uit. Kijk voor meer informatie op www.IAAT.eu.

De ANDUMEDIC® 3 kan geen ziektes genezen of wonderen verrichten. Met andullatietherapie willen we u een manier bieden om een stukje  
gezondheid en welzijn zelf in de hand te hebben. Uit algemene medische kennis en op basis van studies is gebleken dat het ongeveer vijf dagen duurt voordat 
andullatie een positieve invloed op het lichaam heeft. Om langdurig effect met andullatie te bereiken, is regelmatig gebruik noodzakelijk. 

Conclusie
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Contactgegevens Nederland

Home health products BV
Neerloopweg 9
4814 RS Breda

Tel: + 31 (0) 76 532 90 50

E-mail: service@hhp-professional.com
Website: www.homehealthproducts.nl


