
 Welk effect heeft het gebruik van PIXFORMANCE® op het 
evenwicht, de loopvaardigheid en de kwaliteit van leven bij de 
behandeling van patiënten met het syndroom van Parkinson?  

Bachelor Thesis Louise Teschner
Fresenius Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen, Marienburgstr. 6, D-60528 Frankfurt (Duitsland) 

1. Begeleider: Prof. Dr. Michael Jung; 2. Begeleider: Gerlof den Duyn

Abstract
In deze bachelorscriptie wordt het primaire eindpunt „Heeft het gebruik van PIXFORMANCE® en de bijbe-
horende home-workout een positief effect op de evenwicht van patiënten met het Parkinson syndroom“ 
onderzocht. En het secundaire eindpunt „Heeft het gebruik van PIXFORMANCE® en de bijbehorende 
home-workout een extra positief effect op de kwaliteit van leven, loopsnelheid en staplengte van patiën-
ten met de ziekte van Parkinson?„. „. Om deze eindpunten te onderzoeken, wordt een prospectieve inter-
ventionele observatiestudie met een ontwenningsontwerp, ook bekend als het „ABAB Scheme“, uitgevo-
erd. Er zijn in totaal vier deelnemers aan het onderzoek. De onderzoeksperiode omvat 24 weken met twee 
A-fasen en twee B-fasen, die elk een periode van 6 weken duren. In de A-fase vinden de interventie, het 
amplitude-georiënteerde trainingsprogramma met PIXFORMANCE® en het aangepaste home-workout 
programma plaats. In de B-fase wordt de interventie gestopt en is er een trainingspauze voor de deelne-
mers aan de studie. 

In totaal worden drie beoordelingen toegepast voor de studiepunten: evenwicht, kwaliteit van leven en 
loopvaardigheid. Deze worden voor en na elke A- en B-fase uitgevoerd, zodat er vijf metingen ontstaan. 
Over de gehele studieperiode kan met de Functionele Bereiktest een significante verbetering van de ba-
lans worden gedetecteerd. Over het geheel genomen bereiken de deelnemers aan de studie een toename 
in loopvaardigheid, maar er is geen correlatie te zien tussen het effect en de studiefase. De evaluatie van 
de resultaten van de kwaliteit van leven gebeurt via de PDQ-39 vragenlijst. Deze geven geen duidelijke 
indicatie van een positief trainingseffect op het trainingsprogramma met PIXFORMANCE® en het bijbeho-
rende home-workout programma. 

Wilt u de gehele studie lezen?
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