
Deutsche Hochschule für 
Prävention und 

Gesundheitsmanagement

Empirisch overzicht van de trainingseffecten van een 
gestandaardiseerd trainingsprogramma op het voorbeeld 

van Mrs. Sporty en Pixformance

Bachelor Thesis Meike Loch
Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, 

Hermann Neuberger Sportschule 3, D-66123 Saarbrücken
Begeleider: Oliver Westphalen

Abstract
Functionele training, zoals digitalisering, is een permanente trend in de fitnessbranche. Valerie Bönström, 
de oprichtster van Mrs. Sporty, profiteerde van deze twee trends en creëerde de Pixformance Smart-Trai-
ner, een digitaal trainingsapparaat. Dit artikel onderzoekt de effecten van functionele training met Pixfor-
mance op antropometrische gegevens en geeft een verdere studie naar de effectiviteit ervan. Het doel van 
het onderzoek was om de korte termijn effecten te onderzoeken van een gestandaardiseerde, acht weken 
durende training met de Smart Trainers in een club van Mrs. Sporty. De parameters lichaamsgewicht, 
lichaamsvetgehalte, spiermassa-percentage, waterpercentage, BMI, buik- en heupomvang en arm- en 
beenomvang werden bepaald en geëvalueerd aan het begin en einde van de studie. De lichaamssamen-
stelling werd bepaald met behulp van een bio-elektrische impedantieanalyse. In totaal namen 23 vrouwen 
deel aan het onderzoek, die twee tot drie keer per week de 30 minuten durende training deden. Zij train-
den met 16 oefeningen uit de Pixformance oefencatalogus.

Na acht weken training waren er verbeteringen op alle geteste gebieden. Volgens dit, de 
proefpersonen verminderden hun lichaamsgewicht, lichaamsvetgehalte en BMI gemiddeld, spier- en 
vetgehalte en hun lichaamsgewicht. Het nieuwe systeem vermindert de grootte van de buik en heupen 
en de grootte van de armen en benen. Deze studie bewijst dat functionele training met de Pixformance 
Smart-Trainer positieve effecten heeft op de lichaamssamenstelling. Bij het beoordelen van de resultaten 
moet kritisch worden opgemerkt dat de proefpersonen geen dieetwensen hadden. Daarnaast kunnen 
meetonnauwkeurigheden zijn opgetreden als gevolg van verschillende invloeden. De training in een 
sportclub van Mrs. Sporty is vooral geschikt voor vrouwen die in het dagelijks leven weinig tijd te besteden 
hebben aan sport. Door het individuele en  op maat gemaakte training, slagen vrouwen erin om in slechts 
een half uur tijd effectief te trainen.

Wilt u de hele studie lezen?
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