
In samenvatting kan worden gesteld dat een groot retrospectief onderzoek bevestigt, wat is gevonden in een
aantal kleinere prospectieve studies (en wat ook goed aansluit op de dagelijkse praktijkervaring binnen HELP
Medical):
1. De Back- en Rolastretcher zijn, bewegingsfysiologisch beschouwd, een plausibel hulpmiddel bij de
behandeling van rugklachten waarbij sprake is van versterkte thoracale kyfose.
2. De Back- of Rolastretcher zijn zeer effectief bij de bestrijding van chronische ernstige en matige rugklachten,
zowel in responder-rate als in symptomatische verbetering.
3. De effectiviteit van de Back- en Rolastretcher m.b.t. rugklachten blijken bij voortdurend gebruik langdurig
aan te houden.
4. De Back- en Rolastretcher izijn veelbelovend hulpmiddellen om beperkingen in werkzaamheden weg te
nemen. Het gebruik daarvan kan daardoor niet alleen een medische, maar ook een zeer belangrijke sociaal-
economische functie vervullen.
5. De patient-compliance m.b.t. het gebruik van de Back- en Rolstretcher is hoog, hetgeen secundair en indirect
support geeft aan de vastgestelde effectiviteit.
6. De Back- en Rolastretcher kunnen succesvol toegepast worden bij de bestrijding van (spier)spanning en stress.
7. Er is van de Backstretcher geen effectiviteit te verwachten, indien er sprake is van een irreversibele
immobiliteit van de wervelkolom.
8. Van de Back- en Rolastretcher zijn geen nadelige effecten bekend.

Er bestaat een grote bewijslast voor de effectiviteit van de Back- en Rolastretcher bij circa 75%-80% van personen, die
door rugklachten worden belemmerd. De Back- en Rolastretcher zijn niet alleen een belangrijke aanwinst in het
behandelingsarsenaal voor rugpijn, ook belooft het gebruik daarvan een belangrijk wapen te worden bij de
bestrijding van de astronomische maatschappelijke kosten, die met chronische rugklachten samenhangen.
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