
1

K L I N I E K



2



3

Inhoud

04  Beweging ontmoet  
digitalisering

06 Het 360° Pixformance concept

14 Voordelen voor klinieken en 
therapeuten

15 Voordelen voor uw patiënten

16 Single training  
met Pixformance

18 Circuittraining  
met Pixformance

20 Technische details  
in een oogopslag

22 Wat wij u aanbieden



4

Bereik succesvolle fitnesstraining, fysieke 

revalidatie en bedrijfsgroei met real-time 

interactieve bewegingsfeedback.

Beweging ontmoet 
digitalisering
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Trainingen op maat 
zijn de sleutel voor succes

Pixformance verbetert nu al  de 
gezondheid en de conditie van meer dan 300.000 
stagiairs in 11 landen. Sinds de oprichting in 
2012 is het onze missie om met behulp van de 
modernste technologie mensen te helpen om 
een optimale conditie en gezondheid te bereiken 
en het zelfbehoud te ondersteunen.
werknemers, bedrijven en instellingen bij het 
succesvol herdefiniëren van zichzelf in de 
gezondheids- en fitnessmarkt.

beweging ontmoet digitalisering

—
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Pixformance Station 

Ons PixfOrmance statiOn is geschikt 
voor individuele, groeps- en circuittrainingen. 
Het vrijstaande station bevat ongeveer 200 
oefeningen en een virtuele trainer. De geïnte-
greerde 2D Full-HD camera scant 25 lichaams-
punten en 9 statische punten tijdens de training. 
Complexe bewegingsanalyse en virtuele real-
time correctie maken het mogelijk om effectief 
en veilig te trainen. Coördinatie, kracht, uithou-
dingsvermogen, snelheid en mobiliteit kunnen 
op lange termijn worden verbeterd 
met Pixformance.

Digitaal & volledig  
connected: De 360°- 
Pixformance-Concept

Pixformance  
Online Platform 

Gebruik het eenvoudig te gebruiken 
Pixformance Online Platform om 
trainingen op maat te maken voor 
individuen en groepen of kies een plan 
dat door experts is gemaakt. De gegevens 
die door de bewegingsanalyse worden 
gegenereerd, helpen u om nog inten-
siever voor uw patiënten te zorgen.

het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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het 360° PixfOrmance cOncePt

—

Onze volledig connected 
training oplossing 

Ontwikkeld dOOr deskundiGen 
uit de wetenschaP, technOlOGie, 
Geneeskunde en fitness:  Het 
360° Pixformance Concept bestaat uit het 
Pixformance Station, een online platform 
en een app. Pixformance biedt functionele 
training als een unieke ervaring waarvan 
zowel uw patiënten als u kunnen profiteren. 
Uw patiënten kunnen een gepersonaliseerd 
trainingsplan volgen, dat via het online 
platform op elk moment snel en eenvoudig 
kan worden aangepast aan hun vooruitgang.

Pixformance App 

vOllediG verbOnden met  
onze Pixformance App: Uw  
patiënten krijgen toegang tot 
trainingsplannen, fitnesstracks, 
oefenvoortgang en geschiedenis, 
ongeacht waar of wanneer. De 
app kan ook worden gebruikt voor 
verdere training thuis.
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OP het PixfOrmance statiOn 
—

 
beweGinGs- 
analyse

Real-time analyse van de 
oefeningen die tijdens de 
training worden uitgevoerd  
op basis van wetenschappe-
lijke specificaties.

feedback 
en beOOrdelinG 

De precisie, het bewegings-
bereik en het tempo van de  
herhalingen worden onmid-
dellijk tijdens de training 
geëvalueerd.

Met de QR-code scanner 
kan een trainingssessie 
contactloos of via het 
touchscreen worden 
gestart.

De camera genereert een 
nauwkeurig beeld van de 
gebruiker.

De infraroodsensor meet 
de bewegingen van de 
cursist en evalueert deze 
in real-time.

Selecteerbare trainingsprogramma’s 
op het aanraakscherm.

Door het station te verbinden met het 
Pixformance Online Platform is alle 

informatie over de oefeningen vanaf daar
 toegankelijk en kan de training op 

elk moment worden aangepast.

Zo werkt het

het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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statistieken en 
resultaten

Voor elke oefening worden 
gedetailleerde resultaten en 
feedback over de persoonlijke 
ontwikkeling opgeslagen. Deze 
gegevens zijn toegankelijk en 
kunnen online worden gedeeld.

OP het Online PlatfOrm
—

individuele 
traininGsPlannen

Aanpassing van de individuele 
oefeningen en trainingen op 
basis van de resultaten en 
actuele wetenschappelijke 
bevindingen.

het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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Houd de armen horizontaal

Duur van de oefening

Virtuele trainer

2D Full-HD camera

Aantal herhalingen

Videobeeld van de gebruiker

Huidige score op basis van de 
Pixformance Score

Visualisatie van de 
virtuele trainingsruimte

Veilige en effectieve training  
dankzij realtime-correctie 

feedback tijdens een OefeninG
—

Bij het uitvoeren van een oefening wordt de 
gebruiker, indien nodig, gecorrigeerd met visuele 
en tekstuele aanwijzingen. Het gepatenteerde 
station zorgt voor deze gepersonaliseerde 
feedback in real-time. Op het scherm wordt ook 
de virtuele trainingsruimte weergegeven. Dit 
zorgt ervoor dat alle bewegingen correct kunnen 
worden geëvalueerd.

10

Visuele en tekstuele 
aanwijzingen in 

real-time

het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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das 360°-PixfOrmance-kOnzePt

—

11

het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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feedback na een OefeninG
—

Na afloop van een oefening wordt de zogenaamde 
„Pixformance Score“ weergegeven, die een 
samenvatting is van de trainingsresultaten en het 
aantal behaalde punten. Op deze manier helpt het 
Pixformance Station uw patiënten om de kwaliteit 
van de oefenprestaties en de trainingsefficiëntie 
voortdurend te verbeteren.

Feedback over het bewegingsbereik

Totaal aantal punten

Feedback op de herhalingen

Feedback over het tempo

Feedback over precisie

13

het 360° PixfOrmance cOncePt

—
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Voordelen voor klinieken 
en therapeuten

vOOrdelen vOOr klinieken en theraPeuten

—

uitbreidinG en 
intensiverinG van 
theraPiesuccessen
—

 Onbeperkte verscheidenheid 
aan trainingsprogramma‘s

 Aanpassing van de oefenpara-
meters

 Objectieve bewegingskwaliteit 
door real-time feedback

 Analyse op basis van 
gegevens 

zinvOlle statistieken en 
minder administratieve 
lasten
—

 Beheer patiënten eenvoudig via 
het online platform, stel doelen 
en maak individuele trainings-
plannen

 Toegang tot de trainingsresul-
taten op elk moment: met het 
Pixformance Online Platform  
en de App

meer tijd vOOr 
de essentie
—

 Therapeuten worden effectief 
ontlast en besparen tijd, omdat 
ze niet elke oefening opnieuw 
persoonlijk hoeven te laten zien

 Een andere patiënt kan worden 
begeleid terwijl de andere 
patiënt zelfstandig verder 
traint met de virtuele trainer op 
het station

OP maat van uw kliniek
—

 Mogelijkheid tot toevoegen eigen 
gemaakte/ opgenomen oefeningen 
op het station

 Breed trainingsconcept:  
individueel met één Pixformance 
station of in een groep met 
meerdere stations (circuittraining)

 Voor pre- en postoperatieve training

business suPPOrt
—

 Marketingmateriaal en 
-afbeeldingen op maat

 Technische ondersteuning

 Opleiding voor therapeuten
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Voordelen voor uw 
patiënten

meetbare successen
—

 Versterking van de spieren  

 Verbetering van coördinatie, 
uithoudingsvermogen en 
snelheid

 Mobilisatie van gewrichten en 
wervelkolom

 Optimalisatie van bewegings-
patronen voor het dagelijks 
leven, werk en hobby‘s

Plezier tijdens de traininG
—

 Het gepatenteerde Pixformance 
Station biedt gevarieerde trainingen 
en aangepaste trainingspro-
gramma‘s aan.

 De zogenaamde „Pixformance 
Score“, d.w.z. de real-time evaluatie 
van de training, motiveert en 
stimuleert om door te gaan.

virtuele cO-trainer
—

 Feedback in real time door een 
virtuele trainer

 Bijzonder veilige training en correcte 
uitvoering van oefeningen, ook als er 
geen trainer aanwezig is

effectieve functiOnele 
traininG
—

 Wetenschappelijk bewezen 
oefeningen voor optimale 
trainingsondersteuning

 Bijzonder veilige en effectieve 
training door virtuele live 
feedback

vOOrdelen vOOr uw Patiënten

—

flexibiliteit
—

 Train met de persoonlijke  
QR-kaart overal waar  
Pixformance beschikbaar is

 Zet uw therapie of training thuis 
of onderweg voort en volg uw 
voortgang op elk gewenst moment - 
met de Pixformance App



Single training met  
Pixformance

met enkel PixfOrmance statiOn 
kunt u uw patiënten een individuele en 
intensieve 1-op-1 training aanbieden.Omdat 
de virtuele trainer uw klachten door de training 
begeleidt, hoeven therapeuten niet telkens 
weer een oefening te demonstreren. Patiënten 
worden door de real-time correctie begeleid, 
gecorrigeerd en geëvalueerd, wat de motivatie 
en het plezier tijdens de training verhoogt.

 Gepersonaliseerde opleidingsplannen

 Real-time correctie

 Een zelfstandige opleiding zonder 
begeleiding is tijdelijk mogelijk na een 
kennismaking

 Motiverende training en ontlasting van 
therapeuten en trainers

sinGle traininG met PixfOrmance

—



sinGle traininG met PixfOrmance

—
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met de installatie van drie 
PixfOrmance statiOns kunt u uw 
patiënten nu al een individuele, gevarieerde 
en motiverende circuittraining aanbieden. Dit 
verhoogt het gemeenschapsgevoel van uw 
patiënten en zorgt voor veel plezier.

Circuittraining met Pixformance

circuittraininG met PixfOrmance

—

18

 Gepersonaliseerde opleidingsplannen

 Real-time correctie

 Slechts één therapeut of trainer voor de 
hele groep

 Motiverende training en ontlasting van 
therapeuten en trainers



circuittraininG met PixfOrmance

—
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technische details  

—

Kleuren
• Schermframe: zwart
• Staan: zwart

Display
• Gemerkt met uw persoonlijke logo
• 49“ Touch Display
• Kan onafhankelijk van de computer  
 worden in- en uitgeschakeld
• Geïntegreerde 2D full HD-camera

Technische details in  
een oogopslag

Op aanfraag
• Meerdere talen selectie
• Gepersonaliseerde trainingsvideo‘s 
 
Technical details
• Rubberaansluiting 230 V/100 V  
 (afhankelijk van het land)
• Maximaal opgenomen vermogen: 800 Watt
• Ethernet (LAN-verbindung)
• Gewicht: ongeveer 65 kg

12
8,

5 
cm

76 cm 50 cm
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1,60 m
 – 2,30 m

1,00 m – 1,50 m

Afstanden:
1,60 m – 2,30 m aan de gebruiker

1,00 m – 1,50 m aan elke kant
(afhankelijk van de oefening)

1,00 m – 1,50 m

Benodigde ruimte 
voor een apparaat

technische details  

—

Uitsparing voor de kluis
Status van het scherm

Openingen voor ventilatie

Aan en uit schakelaar van het scherm

Openingen voor ventilatie
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financierinG 
Of het nu gaat om aankoop of leasing, u kunt de 
financiering individueel regelen. Wij ondersteunen 
 u vanaf het begin.

traininGscursussen 
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om 
aan de slag te gaan, krijgen uw trainers en / of 
therapeuten een persoonlijke training voor het 
gebruik van het Pixformance Station.

marketinG 
Wij ondersteunen u met een marketingpakket op 
maat voor een succesvolle werving en retentie  
van patiënten en leden.

start Nu!

wat wij u aanbieden 

—

U kunt rekenen op onze 
steun – dit is wat wij u 
kunnen bieden:
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Heeft u vragen?

Wij adviseren u graag!

Pixformance Sports GmbH 
T   +49 (0)30 398 0561-0 
E   beratung@pixformance.com

 
Pixformance.com

Pixformance Sports GmbH

hoofdkantoor

Hauptstraße 19–20

14624 Dallgow-Döberitz

fotokredieten

Stephan Gustavus

gelding van

September 2020

kantoor berlijn

Helmholtzstraße 2–9 

GSG-Hof, Aufgang H

10587 Berlin


