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Tips om de nauwkeurigheid van de meting te 
garanderen: 
• Metingen ten tijde van de menstruatie wijken af 
 en zijn niet betrouwbaar. 
• Heeft de testpersoon zweethanden/voeten of 
 net bodylotion gebruikt? Was dan eerst de 
 handen/voeten en maak deze goed droog. 
• Voer de meting niet uit wanneer de testpersoon  
 net gedoucht of gezwommen heeft.  
• Luchtvochtigheid en temperatuur van de ruimte  
 hebben invloed op de meting. 
• Voer de meting voor een training uit. 
• Test de persoon zoveel mogelijk onder dezelfde  
 omstandigheden (voeding/tijdstip/hydratatie).
• Zorg dat de weegschaal waterpas staat. 

TIPS

LET OP:
Het is niet verantwoord om te meten 
wanneer de testpersoon een pacemaker 
draagt of zwanger is. 
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Hieronder volgt een beknopte uitleg van de 
resultaten die de ACCUNIQ BC310 weergeeft. 

Bovenaan de bon worden de ingegeven lengte, 
leeftijd en geslacht weergegeven. Daarna volgt 
een beschrijving van de iconen. Te hoog (over) is 
een pijl omhoog, te laag (under) is een pijl omlaag, 
normaal (normal) is een vierkant blokje.

Weight:  het gewicht in kg.
SMM:  de spiermassa in kg. 
Fat Mass:  de vetmassa in kg. 

Percentage of Body Fat: het percentage 
lichaamsvet. (Dit is de (vetmassa : gewicht van de 
testpersoon) x 100%)  
Dit betekent, dat als de vetmassa stijgt en het 
gewicht gelijk blijft, je procentueel 
dus hoger scoort in vetpercentage. 

BMI: de body mass index.  
Dit is het gewicht in kilogram gedeeld door de 
lengte in meters in het kwadraat. 

Waist-to-Hip Ratio: de taille heup verhouding.
Dit is een goede manier om vast te stellen of de 
testpersoon een verhoogt risico heeft op hart- 
en vaatziekten. 
De berekening gaat als volgt: taille ( in cm ) / 
heupomvang ( in cm gemeten op het breedste 
gedeelte van de heupen ) = WHR.

Segmental Muscle Mass: het figuur geeft de spier- 
massa per gemeten onderdeel aan. 

Body type: het lichaamstype, dit gegeven zegt iets 
over de gezondheid van de testpersoon. 

Basal Metabolic Rate (BMR): geeft het aantal kcal 
weer welke de testpersoon verbrandt wanneer 
deze persoon de gehele dag stil in bed ligt. 

TBW: het totaal aan lichaamswater in liters

ECW: het extracellulair water. Dit geeft de 
hoeveelheid water buiten het celmembraan aan. 

ICW: het intracellulair water. Dit geeft de 
hoeveelheid water binnen het celmembraan aan. 

ECW-ratio: de ECW/TBW analyse. Deze analyse 
vergelijkt de ratio’s van het extracellulair water 
met het totaal aan lichaamswater. De waarde 
wordt weergegeven in optimaal, op het randje, 
te veel. Dit geeft een balans (of onbalans) aan 
tussen het intracellulair en extracellulair water. 

Target weight: het streefgewicht.

Fat control: het aantal kg vetmassa wat aange-
past gaat worden aan de hand van het gestelde 
target.

Muscle control: het aantal kg spiermassa wat 
aangepast gaat worden aan de hand van het 
gestelde target. 
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Goal Setter: onderstaande gegevens kunnen 
samen met de testpersoon besproken en ingevuld 
worden op het bonnetje.

Target PBF:  het percentage vet voor de volgende 
meting. 

Predicted Weight: het streefgewicht voor de 
volgende meting.

Predicted Fat Mass: het streef vetmassa in kg voor 
de volgende meting.

Control: de datum van de volgende meting. 

Impedance: de weerstandswaarde die op-
treedt wanneer stroom wordt toegepast op de 
testpersoon. Uit elke impedantie meting komen 
unieke weerstandswaarden. De ACCUNIQ BC310 
gebruikt drie frequenties van stroom; 5K, 50K en 
250K.
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ACCUNIQ voorziet fitness en health professionals van 
hoge kwaliteit meetapparatuur waarmee men in staat is 
het gezondheidsniveau van gebruikers goed in beeld te 
brengen.

De meetresultaten van de Body Composition Analysers 
bieden een helpende hand in het opstellen en meten van 
persoonlijke doelen op verantwoorde wijze.

De BCA’s van ACCUNIQ bieden betrouwbare, uitgebreide 
en zeer accurate meetresultaten welke behoren tot de 
beste in de markt.
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