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Gemeenschappelijk advies over de Machine van 

Rife* 

 

Avis commun sur la Machine de Rife† 

  

De Académie royale de Médecine de Belgique 

(ARMB) en de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde van België (KAGB) ontvingen een 

vraag om advies van het Informatie- en 

Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische 

Organisaties (IACSSO) over de therapeutische 

aspecten van de praktijken en technologieën die te 
koop aangeboden worden op de website Spooky2.fr, 

met name van de Machines van Rife. 

L’Académie royale de Médecine de Belgique 

(ARMB) et la Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde van België (KAGB) ont reçu une 

demande d’avis du Centre d’Information et d’Avis sur 

les Organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN) sur 

les aspects thérapeutiques des pratiques et des 

technologies proposées à la vente sur le site web de 
Spooky2.fr, à savoir la Machine de Rife. 

Na onderzoek van de beschikbare gegevens met 

betrekking tot de Machine van Rife moet worden 

besloten dat er geen wetenschappelijke evidentie is 

met betrekking tot de werkzaamheid van het apparaat 

bij de behandeling van de aangegeven aandoeningen, 

en zodoende dat het in de handel brengen en gebruiken 

van de Machine van Rife een gevaar inhoudt voor de 

volksgezondheid omdat het risico bestaat dat 

kankerpatiënten worden weggeleid van 
standaardbehandelingen waarvan wel een gunstig 

effect is aangetoond, of dat de uitvoering van deze 

behandelingen op schadelijke wijze wordt vertraagd. 

Après examen des données disponibles concernant la 

Machine de Rife il faut conclure qu’il n’y a pas 

d’évidence scientifique relative à l’efficacité de 

l’appareil dans le traitement des affections indiquées, 

et, par conséquent, que la commercialisation et 

l’utilisation de la Machine de Rife présente un danger 

pour la santé publique car elle risque de détourner les 

patients atteints de cancer des traitements standards, 

dont l’effet bénéfique a été démontré, ou d’en retarder 
de façon délétère la mise en oeuvre. 

  

 

 
* Het advies werd voorbereid door Eric Van Cutsem en Brigitte Velkeniers voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, en 

Yves Beguin, Georges Casimir en Jean-Michel Foidart voor de Académie royale de Médecine de Belgique. 

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de Académie royale de Médecine de Belgique keurden het advies goed op 26 

juni 2021. 

 
† L’avis a été préparé par Eric Van Cutsem et Brigitte Velkeniers pour la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, et Yves 

Beguin, Georges Casimir et Jean-Michel Foidart pour l’Académie royale de Médecine de Belgique 

La Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België et l’Académie royale de Médecine de Belgique  ont approuvé l’avis en date du 26 

juin 2021. 


