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Wat Is de Ideale hoogte voor 
mIjn traInIngen?

Wat Is ‘lIve hIgh traIn loW’ 
hoogtetraInIng

zal mIjn hematocrIet 
stIjgen?

Wat zIjn de voordelen
van hoogtetraInIng?

Is een bloedonderzoek 
noodzakelIjk?

hoe lang blIjft het effect 
na een 4 Weken slapen In de 
hoogtetent?

Is de hoogte regelbaar op 
de hoogte generator?

hoe lang moet Ik In de  
hoogtetent verblIjven?

Welke afmetIngen heeft de 
hoogtetent?

krIjg Ik garantIe op een 
hoogtegenerator?

10 tIps:‘lIve hIgh,  
traIn loW’ hoogtetraInIng

het trucje dat 
hoogtetraInIng heet

zIjn er gezondheIdsrIsIco’s 
verbonden aan het slapen  
In een hoogtetent?

voor Welke sporters 
Is het slapen In een 
hoogtetent gunstIg?

hoe hoog kan Ik gaan met de 
hoogte generator?

Welke varIanten van
hoogtetraInIng bestaan er?

zal Ik een tIjdelIjk ‘  
prestatIe boost’ krIjgen en 
vervolgens de tol betalen?

Wat Is de optImale hoogte?

met 2 personen In de 
hoogtetent?

Waarom nIet geWoon  
permanent leven op hoogte?

hoe ‘maken’ jullIe Ijle lucht?

verhuren jullIe 
hoogtetenten?

hoogtetraInIng vergeleken 
aan de hand van Weten- 
schappelIjke lIteratuur



 InleIdIng

Het zijn slechts enkele vragen die we vaak moeten beantwoorden. 

AltitudeDream.com heeft in dit eBook de belangrijkste vragen en  

antwoorden samen gebundeld. 

Wat is de 
ideale hoogte?

Hoe lang blijft 
het effect?

Welke vorm van 
hoogtetraining 
moet ik toepassen? 
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‘Het trucje’ 
dat HoogtetraInIng Heet

bergbeklimmers ondervonden naarmate ze hoger klommen de  

inspanning steeds meer moeite koste. ze merkten dat de lucht  

ijler/ dunner werd en dat het klimmen meer inspanning koste  

dan lager op de berg. de verminderde luchtdruk op hoogte had  

duidelijk invloed op het lichamelijk presteren. 

Acclimatiseren/wennen aan een tijdelijke gedeeltelijk verminderde 

zuurstofdruk leidde tot aanpassingen die dienden voor het behoud 

van een adequate zuurstofvoorziening in het spierweefsel oftewel  

uw uithoudingsvermogen.

vanwege het feit dat fysiologische veranderingen (stofwisseling,  

werking zenuwstelsel etc.)  als gevolg van training op hoogte het 

meest overeenkwamen met fysiologische veranderingen als gevolg 

van duurtraining op zeeniveau, zijn veel studies gedaan naar de  

effecten van hoogtetraining die van belang zijn voor duurprestaties. 

Inmiddels is hoogtetraining een beproefde methode van training  

geworden bij heel veel sporters. verschillende sporters onderwierpen 

zich afgelopen jaren aan training op hoogte. voorheen waren dit vooral 

hoogtestages in de bergen, maar door ontwikkeling in de techniek is 

het nu mogelijk om de hoogteomstandigheden te simuleren in een 

hoogtetent.  
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In een hoogtetent worden de zuurstofomstandigheden teruggebracht 

naar de omstandigheden op grote hoogte, bijvoorbeeld 2500 meter.  

 

De werking is vervolgens eenvoudig, u ademt lucht in met minder 

zuurstof, in de nieren bevinden zich gevoelige cellen die op het  

zuurstoftekort reageren en stimuleren de aanmaak van erytropoёtine 

(natuurlijk EPo), dit hormoon stimuleert de aanmaak van rode  

bloedcellen. 

Rode bloedcellen binden zuurstofcellen. Het zuurstoftransport  

verhoogt en hierbij verhoogt ook de zuurstofopname in spieren en  

organen. De doorbloeding van de spieren verbetert en daarnaast  

verbetert ook de stofwisseling.  

 

Hoogtetraining voorkomt ook bergziekte (hoofdpijn, duizeligheid,  

misselijkheid, etc.) en de gevolgen hiervan.

op zeeniveau bevindt zich  
normaal gesproken 20.9% 
zuurstof

op 2500 meter is dat rond de 15.5%. 
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Hoogtestage: lichamelijk proces

Lucht met minder zuurstof wordt ingeademd

In de nieren zijn gevoelige cellen die op  
het zuurstoftekort reageren met de  
afscheiding van erythropoëtine (EPo)

Dit prikkelt het beenmerg tot een verhoogde
aanmaak van rode bloedcellen.
De totale rode bloedmassa wordt groter.  
Bij terugkeer naar zeeniveau krijgen de 
spieren meer zuurstof.

zuurstof
10 - 15%
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Door hoogtetraining zal het lichaam automatisch het 
hele ademhalingsproces efficiënter maken. Hierdoor 
zal een geacclimatiseerd persoon meer zuurstof via  
de longen binnen krijgen met minder energie.

Door hoogtetraining zal ook het totale aantal rode 
bloedcellen toenemen en hierdoor ook het totale  
bloed volume.

Door hoogtetraining zal het volume van nieuwe rode  
bloedcellen toenemen. Rode bloedcellen verzorgen  het 
zuurstoftransport naar de spieren en organen en  
hebben hierdoor een grote invloed op sportprestaties 
alsook de algemene conditie.  Voor sporters betekent 
dit een betere conditie. Voor klimmers, minder kans op 
hoogteziekte.

Wat zIjn de voordelen 
van HoogtetraInIng?

Er zijn veel fysiologische voordelen verbonden aan hoogteadaptatie. 

Hieronder een opsomming van de vijf belangrijkste voordelen:

1

2

3

4

5

Door hoogtetraining zal het capillairen netwerk groter 
worden. capillairen zijn kleine bloedvaatjes rondom  
de spieren. Hoe groter dit netwerk, hoe makkelijker  
het zuurstof in het bloed zijn weg kan vinden naar  
de spiercellen.

Door hoogtetraining zal het aantal mitochondrium 
toenemen. Een mitochondrion is een celorganel,
 dat functioneert als energiecentrale van de cel. 
Kleine energie fabriekjes dus.
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live High, train High
De klassieke hoogtestage

intermittent Hypoxic training
training prikkels op hoogte. (b.v. met een hoogtemasker)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de  
‘Live High, train Low’ methode het meeste efficiënt is  
voor sporters en het beste resultaat garandeert.

 Welke varIanten van  
 HoogtetraInIng bestaan er?

Er bestaan drie vormen van hoogtetraining, 

hieronder een opsomming:

live High, train low
slapen op hoogte en trainen op zeeniveau
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Wat Is ‘lIve HIgH traIn loW’  
 HoogtetraInIng

met de ‘Live High, train Low’ methode zal het lichaam acclimatiseren 

aan het verblijf op hoogte (dus met een laag zuurstof percentage), 

terwijl de training intensiteit wordt gehandhaafd bij een normaal 

zuurstofgehalte (zeeniveau). op die manier worden de voordelen 

ervaren van een verblijf op hoogte, zonder dat de nadelen van het 

trainen met een laag zuurstofgehalte worden ervaren. op hoogte kan 

namelijk niet met een normale intensiteit getraind worden vanwege 

de zuurstofarme lucht.

aanbevelingen bij ‘live High train low’voor sporters:
(bron: miller et al., 2010)

De optimale hoogte voor hoogtetraining is vastgesteld op 2200 - 2500 m voor een opti- 
male natuurlijke epo aanmaak en tot 3100 m voor niet-bloed gebonden effecten. Epo  
is een natuurlijk hormoon in de nieren die de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. 

De optimale duur is 4 weken voor een versnelde erythropoiësis 
(aanmaak rode bloedcellen)

minder dan 3 weken (b.v 18 dagen) lijkt genoeg voor waardevolle veranderingen in 
economie, spierbuffercapaciteit en hypoxische ventilatoire respons.

blootstelling hoogte:
> minimaal 5 nachten per week
>  minimaal 10 uur/dag, beter is 12 uur/dag
> voor non-hematologische veranderingen is korter mogelijk.

sinds 2000 is het dankzij een technisch en gepatenteerd systeem mogelijk om via 
een hoogtetent Live High train Low bij u thuis toe te passen.
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 voor Welke sporters Is Het
     SLAPEN IN EEN HOOGTETENT  GUNSTIG? 

Het gebruik van een hoogtetent is gunstig voor iedere sporter  waarbij het 

‘uithoudingsvermogen’ belangrijk is. Iedere sporter van elk niveau kan 

zijn voordeel halen uit hoogtetraining door te slapen in een hoogtetent. 

op de marathon kan het de recreant makkelijk  15 minuten sneller maken 

en voor een elite marathon loper kan het net die 1 minuut verschil 

maken. Het verschil tussen winst en verlies. Klimmers en bergtoeristen 

daarentegen gebruiken de hoogtetent om thuis te acclimatiseren en 

hoogteziekte te voorkomen.

AltitudeDream.com heeft tot op heden het meest ervaring met 

wielrenners, triatleten, hardlopers en bergbeklimmers.

Hoe lang blIjft Het effect 
na een 4 Weken slapen In 
de Hoogtetent?

Dit is een veel gestelde vraag met helaas een erg variërend antwoord.  

Hoogtetraining is en blijft namelijk bijzonder individueel. toch kunt u 

ervan uitgaan dat u na de ‘prestatie piek’ (exact 1 week na een maand 

in de hoogtetent) nog 4 tot 6 weken uw topconditie kunt vasthouden. 

Daar waar u bij een traditionele hoogtestage (Live High, train High) 

slechts 3 weken effect blijft voelen. En het effect van een traditionele 

hoogtestage is meestal ook nog eens minder. Bovenstaande is  

gebaseerd op de huidige literatuur en wetenschappelijke studies. 
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Wat Is de optImale Hoogte?

Hoe hoger de hoogte, des te meer respons in het lichaam. Echter, 

dit fenomeen wordt beperkt door de kwaliteit van uw nachtrust die 

afneemt bij (te) hoge hoogtes. Het vinden van de ideale hoogte is dus 

balanceren tussen voldoende ‘hypoxie stress’ en voldoende kwaliteit 

tijdens uw nachtrust.

onze ervaring met sporters geeft aan dat 2500m de meest ideale 

hoogte is voor 90% van alle sporters. verder is ook bekend dat deze 

‘ideale hoogte’ kan verschuiven indien de sporter meer ervaring heeft 

met hoogtetraining. Algemeen gesproken raden wij af om boven de 

3000m hoogte te slapen. uitzondering hierbij zijn bergbeklimmers 

die thuis willen acclimatiseren voor hun expeditie.

  Hoe lang moet Ik In de 
 Hoogtetent verblIjven?

studies tonen aan dat 6 tot 8 uur per dag 

reeds effect hebben, maar het effect 

neemt toe naarmate men meer uren 

in de hoogtetent verblijft. tot en met 

12 uur neemt het effect toe. meer heeft 

geen nut. Een recente studie uit finland 

toont aan dat er geen verschil is tussen 

12h of 20h per dag op hoogte. De totale 

periode die nodig is bij een hoogtestage 

in de hoogtetent is 4 weken. Dit is  

precies voldoende om een behoorlijk 

effect te ervaren.
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 Waarom nIet geWoon 
permanent leven op Hoogte?

op hoogte verblijven veroorzaakt de gewenste fysiologische reacties 

maar het zuurstoftekort heeft wel als nadeel dat sporters niet de 

maximale kwaliteit kunnen leveren in hun training. Dit kan zelf  

remmend werken op de progressie van een sporter. De hoogtetent 

brengt het beste van beide werelden samen. tijdens uw nachtrust 

geniet u van de voordelen van zuurstof arme lucht en de aanmaak van 

rode bloedcellen. terwijl de trainingen nog steeds met een maximum 

aan zuurstof, en dus kwaliteit, kunnen uitgevoerd worden.

 Wat Is de Ideale Hoogte 
voor mIjn traInIngen?

Hoe lager hoe beter! op zeeniveau trainen is dus het beste.

simpelweg omdat daar het meeste zuurstof in de lucht aanwezig is, 

hetgeen ervoor zorgt dat je daar beter kan trainen en sneller kan 

herstellen.

Dit is ook de reden waarom ‘Live High, train Low’ volgens alle 

studies betere resultaten oplevert. De voordelen en adaptatie 

van hoogte zonder de kwaliteit in de trainingen af te zwakken. 

9
www.altitudedream.com

INHouD

INLEIDING

‘LIvE HIGH 
tRAIN LoW’

vooRDELEN 

HEt tRucJE

vARIANtEN

oPtImALE 
HooGtE EN
vERBLIJf

vooR WIE EN 
HEt EffEct

PERmANENt
EN IDEAAL 
oP HooGtE

GEzoNDHEID
RIsIco’s EN
oNDERzoEK

PREstAtIE-
Boost 

HEmAtocRIEt
stIJGING

HooGtEtENt
HuREN

 2 PERsoNEN
EN AfmEtING

DE HooGtE
GENERAtoR

IJLE LucHt
EN GARANtIE

ExtRA 
BIJLAGE

10 tIPs: 
LIvE HIGH 
tRAIN LoW

http://www.altitudedream.com


 zIjn er gezondHeIdsrIsIco’s 
 verbonden aan Het slapen 
 In een Hoogtetent?

Nee er zijn absoluut geen gezondheidsrisco’s verbonden aan het  

slapen in een hoogtetent. Er zijn namelijk heel veel plaatsen op de  

wereld waar mensen permanent leven op hoogte. Denk bijvoorbeeld 

aan de vele ski gebieden in de Alpen. Het gebruik van de hoogtetent  

is vergelijkbaar als slapen in de Alpen.

ook een commercieel vliegtuig is een hypoxie omgeving. Als het voor 

uw dokter ‘oK’ is om het vliegtuig te nemen dan mag je dus ook in een 

hoogtetent slapen.

 Is een bloedonderzoek 
 noodzakelIjk?

Het enige wat we sterk aanraden is om het ferritine gehalte te  

laten nakijken een 4 tal weken vooR je begint met het slapen in 

een hoogtetent. 

Indien dit te laag is dan kan je vooraf nog wat ijzerrijk voedsel en extra 

ijzer supplementen nemen waardoor de ferritine verhoogt. ferritine 

is als brandstof voor de aanmaak van rode bloedcellen. Indien dit te 

laag is dan is het lichaam ook niet in staat om extra rode bloedcellen 

aan te maken. Hierdoor kan het zijn dat het effect van de hoogtetent 

afgeremd zal worden.
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 zal Ik een tIjdelIjk  
‘prestatIe boost’ krIjgen en 
vervolgens de tol betalen?

Een tijdelijke prestatie boost waar u vervolgens de tol voor betaald? 

Dit is absoluut niet het geval. Altitudream.com heeft afgelopen jaren 

al enorm veel sporters met behulp van kunstmatige hoogtetraining 

naar een hoger niveau gebracht.

Nooit hebben sporters ons enige negatieve effecten aangewezen die 

al dan niet op langere termijn tot uiting kwamen. Wel integendeel, de 

verbeterde zuurstof efficiëntie van het lichaam blijkt ook op langere 

termijn aanwezig te blijven. zo gaven enkele sporters aan dat lang na-

dat hun bloedwaarden weer genormaliseerd waren, zij nog steeds een 

‘vlottere’ ademhaling ervaren.
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 zal mIjn HematocrIet stIjgen?

niet noodzakelijk! We zien inderdaad bij de meeste sporters een 

hoger hematocriet na 4 weken slapen in de hoogtetent. Echter, 

bij sommige sporters zien we dit niet. toch leveren deze sporters 

met hetzelfde hematocriet ook beteren prestaties.

Dit is heel eenvoudig te verklaren aangezien het lichaam altijd zal 

zoeken naar balans in zijn eigen hematocriet percentage. Hematocriet 

is de verhouding tussen de rode bloedcellen en het bloed plasma. 

Bovendien is het zo dat, daar waar het totale volume aan rode bloed-

cellen weken nodig heeft om te stijgen of dalen, het bloedplasma 

behoorlijk kan stijgen of dalen in slechts enkele uren. 

Hierdoor kan je het hematocriet percentage al behoorlijk manipuleren 

door bijvoorbeeld snel enkele liters water te drinken.

Het effect van de hoogtetent meten door het hematocriet te bepalen 

is dus geen slim idee. veel beter is het om het aantal ‘reticulocyten’ 

te laten meten in een bloedonderzoek. Als dit aantal gestegen is, 

na 4 weken in de hoogtetent, dan is dat bijzonder gunstig voor het 

algemene prestatie niveau op zeeniveau. Reticulocyten zijn de net 

aangemaakte jonge rode bloedcellen. Deze zijn het meest krachtig 

van alle rode bloedcellen. Reticulocyten verzetten dan ook het meeste 

werk bij het zuurstoftransport naar de spieren en organen en zijn 

dus ontzettend cruciaal.

Een onafhankelijk fins onderzoek stelde vast dat maar liefst 82%  

van de sporters die 4 weken in een hoogtetent hadden geslapen na 

afloop 10% meer reticulocyten hadden. ook hun prestatie niveau  

was vervolgens aanzienlijk gestegen.
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 Hoe Hoog kan Ik gaan met 
de Hoogte generator?

De hoogtegenerator kan ingesteld worden tussen de 0 meter en 

6400m. opgelet, de waarden op het digitale display van de hoogte 

generator zijn uitsluitend geldig bij gebruik op zeeniveau. 

De natuurlijke hoogte waar de generator staat moet opgeteld

worden bij de ingestelde hoogte op het toestel.

sluit de hoogtetent, zet de hoogtegenerator aan en stel vervolgens 

de gewenste hoogte in. Na ongeveer 45 minuten heeft de hoogtetent 

zijn ingestelde hoogte bereikt. AltitudeDream.com adviseert om de 

hoogte altijd nog eens extra te controleren met een zuurstofmeter. 

Een zuurstofmeter wordt daarom ook standaard geleverd bij onze 

verhuur service.

 Is de Hoogte regelbaar 
op de Hoogte generator?

Absoluut, dit is eenvoudig instelbaar! op de digitale display bovenop 

de hoogte generator kunt u het zuurstof percentage regelen tussen 

20,9% (zeeniveau) en 9,3% (6400m hoogte). Eigenlijk is het net zo

eenvoudig als het regelen van uw verwarmingstoestel.
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 met 2 personen In de 
 Hoogtetent?

Regelmatig krijgen wij de vraag van sporters of hun partner ook in  

de hoogtetent mag slapen. dit is uiteraard mogelijk! onze hoogte- 

generators hebben ruim voldoende capaciteit voor 2 personen. 

 Welke afmetIngen Heeft 
de Hoogtetent?

er zijn verschillende afmetingen beschikbaar. 

AltitudeDream.com heeft voor iedere situatie de meest geschikte 

hoogtetent op voorraad. Ieder type tent in ons assortiment is 

compatibel met dezelfde standaard hoogtegenerator.

Details en afmetingen van ieder type hoogtetent kunt u vinden op onze website

14
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mogelijke relatieproblemen indien u toch kiest om alleen  
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 Hoe ‘maken’ jullIe Ijle lucHt?

De hoogtegenerator haalt een klein percentage zuurstof uit de 

normale lucht en pompt de overige zuurstofarme lucht in de

hoogtetent. Het scheiden van een percentage zuurstof met de 

rest van de lucht gebeurd via een variant van de ‘pressure swing 

adsorption’ methode. 

Dit is een gepatenteerd  

technologisch systeem  

waarbij een bepaald  

percentage zuurstof aan  

de lucht geabsorbeerd  

wordt. De luchtdruk blijft 

dus wel op iedere hoogte 

precies hetzelfde.

 krIjg Ik garantIe op een 
 Hoogtegenerator?

jazeker! AltitudeDream.com staat achter zijn producten. 

Daarom wordt iedere nieuwe hoogtegenerator standaard geleverd met 

2 jaar garantie. Het komt trouwens bijna niet voor dat er een probleem 

is met de generator. mocht het toch gebeuren dan wordt deze geheel 

op onze kosten hersteld. op dit moment zijn er systemen die al 11 jaar 

actief zijn zonder ook maar één probleem. De enige onderhoudskost 

is 1x per jaar een nieuwe HEPA filter.

15
www.altitudedream.com

INHouD

INLEIDING

‘LIvE HIGH 
tRAIN LoW’

vooRDELEN 

HEt tRucJE

vARIANtEN

oPtImALE 
HooGtE EN
vERBLIJf

vooR WIE EN 
HEt EffEct

PERmANENt
EN IDEAAL 
oP HooGtE

GEzoNDHEID
RIsIco’s EN
oNDERzoEK

PREstAtIE-
Boost 

HEmAtocRIEt
stIJGING

HooGtEtENt
HuREN

 2 PERsoNEN
EN AfmEtING

DE HooGtE
GENERAtoR

IJLE LucHt
EN GARANtIE

ExtRA 
BIJLAGE

10 tIPs: 
LIvE HIGH 
tRAIN LoW

http://www.altitudedream.com


 verHuren jullIe Hoogtetenten?

Hoogtetraining is en blijft erg individueel. Het is daarom verstandig 

om eerst eens een hoogtetent te huren. op deze manier kunt u met 

een kleiner budget zelf de effecten van de ‘Live High, train Low’  

methode ontdekken.

AltitudeDream.com beschikt over een beperkt aantal systemen die 

beschikbaar zijn voor verhuur. om kans te maken op een van deze 

systemen raden wij altijd aan om ruim vooraf te reserveren. op=op

Dankzij het betaalbare tarief van onze verhuur service is deze ultieme 

hoogte technologie niet langer uitsluitend toegankelijk voor de  

absolute topsporters maar ook voor alle andere sporters, personen 

met astma of diabetes, bergbeklimmers, mensen die willen afvallen  

of simpelweg fitter willen worden. Dit laatste is heel belangrijk in 

onze visie. Hoogtetraining door middel van gesimuleerde hoogte  

moEt absoluut toegankelijk zijn voor iedereen!

Prijs voor verhuur: 
€125 per week 
(minimaal 4 weken)

Wij leveren hiervoor: Altitude Generator, Portable tent,  02 meter

reserveren kan HIer
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10 tIps:‘lIve HIgH, traIn loW’ 
HoogtetraInIng

Hieronder krijgt u nog 10 waardevolle tips waarmee u uw  
hoogtetraining met de hoogtetent aanzienlijk kunt optimaliseren:

zorg voor een goede basisconditie voor het begin 
van de hoogtestage

maak voldoende uren in de hoogtetent.

combineer dit ijzer met een verse appelsien voor een betere 
opname.

Luister goed naar je lichaam.

Eet voldoende groene groenten en rood vlees.

Drink 1 liter water meer dan normaal.

Neem iedere ochtend extra ijzer supplementen op een nuchtere 
maag.

Eet eens vis. In vis zit veel foliumzuur.

Bouw de hoogte langzaam op.

vermijd stress!

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10
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extra bIjlage
HoogtetraInIng vergeleken aan 
de Hand van WetenscHappelIjke 
lIteratuur

Hoogtetraining is een veel besproken onderwerp in de sportwereld. 

Wetenschappers en trainers vallen al decennia over elkaar heen 

als het gaat over trainen op hoogte. Door middel van hoogtetraining 

wordt het prestatievermogen van een sporter vaak letterlijk en 

figuurlijk tot grotere hoogten gebracht. met betrekking tot de  

effecten van hoogtetraining bestaan tientallen theorieën.  

tegenwoordig zijn wetenschappers het er over eens dat de  

zogenaamde ‘Live High train Low methode’ het beste rendement 

geeft.

Aan de hand van literatuur zijn de drie manieren van hoogtetraining 

vergeleken en is bekeken welke het best uit de rating komt als we 

kijken naar de hoeveelheid erythropoeïtine (het beruchte EPo =  

het hormoon dat de aanmaak van de erytrocyten/rode bloedlichaam-

pjes stimuleert) en het Hemoglobine gehalte (Een eiwit dat verant-

woordelijk is voor het transport van zuurstof).

Hoogtetraining barstte los toen in 1963 de olympische spelen 1968 

toegewezen werden aan mexico city (2240m). ook werd veel  

onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een gesimuleerde 

hoogtetraining in een laboratorium (1). Het bleek dat hoogtetraining 

(zowel gesimuleerd als echt) een duidelijk positief effect had op de 

prestatie van een sporter. 

1. Hollman W. en Liesen H., 1973. the influence of hypoxia and hyperoxia training in a laboratory on the cardiopulmonal capacity. In: Keul J.(ed.), 
Limiting factors on physical performance. thieme, stutgart, 212-218.
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Het gevolg was dat er steeds meer atleten hoogtetraining in hun pro-

gramma opnamen, maar zo werd ook  

ondervonden dat training op hoogte een nadelig effect met zich  

mee- bracht: de absolute trainingsintensiteit nam af, de sporters 

konden niet dezelfde trainingsuren vol- houden als op zeeniveau.   

om een daling van prestatie te voorkomen, maar toch de positieve 

effecten van het trainen op hoogte te verkrijgen, is men andere  

methoden van hoogtetraining gaan toepassen.

Naast de klassieke manier, op hoogte trainen én leven, werd  

geëxperimenteerd met: hoog leven – laag trainen (zo had men  

tijdens de training geen last van een verlaagde zuurstof percentage 

en kon toch met dezelfde intensiteit als op zeeniveau getraind  

worden) en eveneens hoog trainen – laag leven (op deze manier  

zou men de nadelen van een langdurig verblijf op hoogte niet  

ondervinden, maar wel voordeel hebben van het trainen bij een  

lager zuurstof percentage). De automatische acclimatisatie van  

het menselijk lichaam aan de veranderende omstandigheden op 

hoogte heeft een aantal fysiologische en hematologische  

veranderingen tot gevolg. Deze zijn duidelijk en gemakkelijk te  

testen, door een bloedanalyse bijvoorbeeld kan men de  

hematologische veranderingen bepalen.

effect bij de klassieke methode (living High, training High)

 De klassieke, en op dit moment de nog meest gebruikte, vorm  

van hoogtetraining is dus de methode waarbij men voortdurend op 

hoogte verblijft. men is gedurende de training én het herstel (eten  

en slapen) onderhevig aan een verminderde zuurstofconcentratie.  

2. Wolski L.A., mcKenzie D.c. en Wenger H.A., 1996. Altitude training for improvements in sea level performance: is there scientific evidence 
of benefit? sports med., 22(4), 251-263.
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Hematologisch gezien kan een hoogtetraining het beste plaatsvinden 

op een hoogte tussen de 2000 en 2500m (2) . Het is namelijk aangetoond 

dat een stijging van de hoeveelheid erytrocyten [rode bloedlichaampjes] 

begint wanneer de zuurstof druk onder de 65 mmHg zakt, wat  

overeenkomt met een hoogte van ongeveer 2200m. Bij inspanning  

begint dit al op een nog lagere hoogte. Gaat men hoger dan 3000m, 

dan is de toename van erytrocyten sterker, maar wordt dit resultaat 

niet behaald omdat de vo2max zover daalt dat het moeilijk wordt om 

een dergelijke trainingsbelasting te ondergaan (3) .

erythropoëtine

Definitie: Een, in de nieren geproduceerd, hormoon dat de aanmaak 

van de erytrocyten (rode bloed- lichaampjes) stimuleert.  Na 2 - 3  

dagen op hoogte (2500m) is de erythropoëtine met 50- 100% gestegen 

en hiermee op zijn top.

vervolgens begint de concentratie te dalen als gevolg van het feedback 

controle systeem in het lichaam: door een gestegen hoeveelheid  

erytrocyten wordt de afgifte van erythropoëtine geremd, maar het 

blijft gedurende het gehele verblijf op hoogte hoger dan op zeeniveau. 

De hoeveelheid erytrocyten bereikt na ongeveer 7 dagen zijn  

maximale waarde en blijft vervolgens gedurende het verblijf op hoogte. 

Door een toename van de erytrocyten verandert de verhouding volume 

rode bloedcellen & totale bloedvolume, de ‘bloeddikte’ neemt toe (4) .

3. Katayama K., sato Y., Ishida K., mori s. en miyamura m., 1998. the effects of  intermittent exposure to hypoxia during endurance exercise  
 training on the  ventilatory responses to hypoxia and hypercapnia in humans. Eur. J. Appl. Physiol., 78 189-194.
4. Berglund B., 1992. High-altitude training: aspects of heamatological adaptation. sports medicine, 14(5), 289- 303.
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Hemoglobine   

Definitie: eiwit in rode bloedcellen die zuurstof bindt en transporteert. 

Binnen 2-3 dagen op hoogte neemt de concentratie hemoglobine [Hb] 

in het bloed met 10 tot 15% toe ten opzichte van het gehalte op zeeniveau 

(5). Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van ‘het product’ 

erytrocyten, waardoor er meer vraag is naar de ‘transporteur’ (6).

resultaat op zeeniveau 

Bij terugkeer op zeeniveau, na een trainingsperiode op hoogte,  

vindt er een onmiddellijke daling van erythropoëtine plaats. Door deze 

daling van het hormoon EPo is er uiteraard ook een acute daling waar 

te nemen in de productie van erytrocyten. Het hemoglobine gehalte 

blijft na terugkeer op zeeniveau nog ongeveer 2/3 weken verhoogd.

Bijkomende nadeel kan zijn dat de personen die op hoogtetraining 

zijn geweest, na 1 tot 2 maan- den verschijnselen van anemie  

(bloedarmoede) ondervinden. Deze wordt uiteraard veroorzaakt  

door een daling van de EPo-activiteit en vervolgens door een daling 

van het Hb-niveau in het bloed. De prestatie op zeeniveau zou dus 

theoretisch na 1 tot 2 maanden na terugkeer achteruit kunnen gaan.

effect bij de lHtl (living High, training low)

Naast de hierboven besproken klassieke methode (Living High,  

training High) zijn er nog twee andere vormen van hoogtetraining  

onderzocht. De eerstvolgende methode die ik heb onderzocht heet 

de LHtL-methode. 

5. Böning B., 1996. Höhentraining - was ist gesichert? Deutsche zeitschrift fur sportmedizin, 47 196-200.
6. saltin B., 1996. Exercise and the environment: focus on altidude. Research Quarterly for Exercise and sport. vol. 67 suppl. 3 1-10.
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men is begonnen te experimenteren met andere vormen van hoogte- 

training omdat enkele studies hebben aangetoond dat het mogelijk is, 

dat als gevolg van klassieke hoogtetraining het prestatievermogen op 

zeeniveau afneemt (7). De afgenomen zuurstof op hoogte zorgt  

er namelijk voor dat de intensiteit waarmee getraind kan worden 

vermindert, waardoor de uiteindelijk trainingsbelasting afneemt ten 

opzichte van zeeniveau (8).  om een verminderde trainingsbelasting 

door hoogte te voorkomen werd het principe ‘hoog leven - laag trainen’ 

geïntroduceerd (LHtL: Living High training Low).

De atleten verbleven op 2500m hoogte, en alleen voor de training 

werden de atleten vervoerd naar een trainingsaccommodatie die zich 

op een hoogte van 1300m bevond. op deze manier waren de atleten 

16 tot 18 uur per etmaal onderhevig aan een verminderde zuurstof-

druk, maar vonden de trainingen plaats onder een normaal zuurstof 

percentage. Hierdoor daalde de o2-saturatie naar 94% in rust en tot 

80% bij inspanning (9).

Doordat er wordt getraind op een lagere hoogte heeft men een hogere 

absolute vo2max en kan er met een even grote trainingsbelasting gewerkt 

worden als op zeeniveau. De tijd na de training wordt weer doorgebracht 

op hoogte, dit zorgt voor gunstige fysiologische aanpassingen met  

betrekking tot het o2-transport door hemoglobine (10). De combinatie 

van het behoud van de trainingsbelasting en de acclimatisatie aan  

hoogte moeten uiteindelijk de perfecte combinatie zijn die leidt tot  

een verbetering van het prestatievermogen op zeeniveau.

7. faulkner J. A., Daniels J.t. en Balke B., 1967. Effects of training at moderate altitude on physical performance capacity. J. Appl. Physiol., 23(1), 85-89.
8. Roskamm H., Landry f., samek L., schlager H., Weidemann H. en Reindell H., 1969. Effects of a standardized ergometer training program at three 

different altitude.
9. Rusko H.K., Kirvesniemi H.,Paavolainen L., vähäsöyrinki P. en Kyrö K.-P., 1996. Effect of altitude training on sea level aerobic and anaerobic power of 

elite athletes. med. sc. sports Exerc., 28 s5.
10. Wolski L.A., mcKenzie D.c. en Wenger H.A., 1996. Altitude training for improvements in sea level performance: is there scientific evidence of benefit? 
 sports med., 22(4), 251-263.
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erythropoëtine & Hemoglobine

Net als bij de klassieke hoogtetraining werd bij de LHtL-methode  

een toename van [EPo] in het bloed gemeten (11). Deze stijging van 

EPo was gelijk tot ietsje hoger dan bij klassieke hoogtetraining.  

De sterkste stijging is net als bij de klassieke hoogtetraining het 

sterkst in dag 2-4. In de volgende dagen is de hoeveelheid EPo & 

reticulocyten in het bloed nog steeds verhoogd, maar neemt relatief 

gezien steeds minder toe ten opzichte van de eerste vier dagen.  

studies tonen aan dat LHtL dezelfde hematologische veranderingen 

veroorzaakt als klassieke hoogtetraining, maar een langduriger ef-

fect bewerkstelligt, de resultaten houden bijna dubbel zo lang aan, 

4 tot 6 weken om te pieken dus.

effect bij de lltH-methode (living low, training High)

Een derde vorm van hoogtetraining is de methode waarbij men leeft 

op zeeniveau en traint op hoogte (Living Low, training High). Het 

grootste gedeelte van het etmaal is men dus onderhevig aan een 

normale zuurstofdruk en slechts enkele uren per dag, de tijd dat men 

traint, is het lichaam onderhevig aan hypoxie (verminderde zuurstof). 

Het grootste verschil tussen de eerder beschreven klassieke manier 

& LHtL en deze manier is dat bij deze manier wordt het lichaam veel 

korter blootgesteld aan hypoxie in vergelijking met de voorgaande 

twee manieren van hoogtetraining. Het voordeel hiervan is dat de  

tijd na de training op hoogte, ook besteedt kan worden om andere 

trainingen uit te voeren, waardoor geen reductie van de trainings- 

belasting ontstaat, zoals bij klassieke hoogtetraining. tevens is de 

kans op negatieve effecten (hoogteziekte bijvoorbeeld) van langdurige 

blootstelling aan hoogte kleiner [12].

11. Laitinen H., Alopaeus K., Heikkinen R., Hietanen H., mikkelsson L., tikkanen  H. en Rusko H., 1995. 
Acclimatization to living in normobaric hypoxia and training in normoxia at sea level in runners. med.sci. sports Exerc., 28 s156.

12. favier R., spielvogel H., Desplanches D., ferretti G., Kayser B.,Grünenfelder A.,Leuenberger m., tüscher L., caceres E. en Hoppeler H., 1995.
 training in hypoxia vs. training in normoxia in high-altitude natives. J. Appl. Physiol., 78(6), 2286-2293.
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erythropoëtine & Hemoglobine  

Er zijn meerdere onderzoeken die het effect van LLtH op de [EPo] 

concentratie in het lichaam verschillend beschrijven. over het  

algemeen blijkt dat er geen hematologische veranderingen plaats- 

vinden bij LLtH. De vermoedelijke oorzaak hiervoor is dat de  

(trainings)tijd die op hoogte verbracht wordt, eenvoudigweg te kort 

is om resultaat te zien. Een significante verhoging van [EPo] werd 

alleen gevonden bij een trainingstijd langer dan 124 minuten (bij een 

hoogte van 3000m). terug op zeeniveau bleef de concentratie  

EPo nog 1.5 uur stijgen, om daarna snel af te nemen en zich weer te 

normaliseren.

Hoofddoelstelling:

Welke manier van hoogtetraining brengt, volgens de geanalyseerde Rtc’s, 

de meeste fysiologische (positieve) veranderingen teweeg binnen het 

menselijk lichaam?  uit de bovenstaande uitreksels van alle onderzochte 

en geanalyseerde Rct’s, artikels, internetbronnen en boeken blijkt dat 

de Living High, training Low – methode het meest succesvol is.

De klassieke manier van hoogtetraining werd tot nu toe nog het meest 

toegepast in de praktijk, maar hier blijft de hemoglobine terug op 

zeeniveau slechts 2 weken verhoogd. De resultaten van de Living Low, 

training High methode komen hierbij nog slechter uit de bus. Bij de 

Living High, training Low - methode blijft de hemoglobine concentratie 

langer verhoogd in het lichaam aanwezig waardoor prestaties op zee-

niveau vanuit een fysiek oogpunt veel verbeterd kunnen worden.
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Immers een verhoogde EPo-concentratie betekent meer rode bloed-

lichaampjes, en dit betekent op zijn beurt meer zuurstoftransport 

binnen het lichaam van de atleet, ook tijdens prestaties omdat de 

transporteur van de rode bloedlichaampjes ook toegenomen is:  

de concentratie hemoglobine is immers verhoogd!

deze resultaten leiden tot het antwoord van de hoofddoelstelling:

De Living High,-training Low - methode brengt de meeste  

positieve fysiologische veranderingen teweeg in het menselijk  

lichaam en zorgt hiermee voor de grootste mogelijkheid tot  

prestatieverhoging op zeeniveau!  
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