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Werk in uitvoering: Hoogtetraining en – adaptatie binnen de 
zwemsport 
 

Proloog 

De prestatieverschillen in de topsport zijn veelal te klein om met wetenschappelijk 
onderzoek aan te kunnen tonen. Wanneer bijvoorbeeld het koningsnummer van het 
zwemmen, de 100m vrije slag, onder de loep wordt genomen, blijkt dat het verschil 
tussen goud en zilver slechts 0,64% ofwel 0,3 sec. bedraagt en dat het verschil 
tussen de winnaar en de traagste finalist in de orde van grootte van 3% ligt. Het 
betreft hier het gemiddelde verschil berekend over alle naoorlogse Olympische 
100m vrije slag finales. Deze verschillen zijn in de afgelopen 20 jaar bovendien 
alleen maar kleiner geworden (0,5 en 2,6%). Onder streng gecontroleerde 
omstandigheden (protocol, apparatuur, testleider, testmoment) ligt de 
betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) van de meeste wetenschappelijke metingen 
gerelateerd aan sportprestaties tussen de 2 en 5% (Gore, 2000). Met andere 
woorden: binnen de topsport zijn de verschillen tussen winnen en verliezen zo 
klein dat die binnen de foutmarge van wetenschappelijk onderzoek vallen. 
Het bovenstaande zou al snel tot de gedachte kunnen leiden dat het een 
onmogelijke opgave is om aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uitspraken 
te doen over sportprestaties of over de effecten van trainingsinterventies op die 
prestaties. Dit spanningsveld tussen wetenschap en praktijk is regelmatig 
‘voelbaar’ in de sport. Enerzijds zorgen voortschrijdende (technologische) 
ontwikkelingen ervoor dat steeds meer - en in meer detail - aan sportprestaties 
gemeten en gerekend kan worden. Anderzijds blijkt de interpretatie van de daaruit 
voortkomende data en de vertaling daarvan in praktisch bruikbare instructies een 
langduriger en ingewikkelder taak dan verwacht. Daarnaast blijkt veel reeds 
bestaande wetenschappelijke kennis de sportpraktijk niet of slechts mondjesmaat te 
bereiken en blijkt regelmatig dat de werkwijze van werkers in de sport de 
wetenschapper niet bereiken.  
Kortom, er ligt nog altijd een interessante uitdaging om wetenschap en 
sportpraktijk dichter bij elkaar te brengen. In mijn werk als trainer/coach van het 
Nationaal Zweminstituut Amsterdam (NZA) bevind ik mij dagelijks precies op het 
snijvlak van wetenschap en praktijk. Ik ben er van overtuigd dat ik juist op dat 
snijvlak het verschil kan maken. Want, hoewel wetenschap en praktijk soms ver uit 
elkaar lijken te liggen, zijn er ook vele overeenkomsten. Zowel in de topsport als in 
de wetenschap probeert men de grenzen van het eigen vakgebied te verkennen en 
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deze vervolgens te verleggen om tot respectievelijk nieuwe prestatieniveaus en 
nieuwe inzichten te komen. Daarvoor moet men buiten bestaande kaders durven 
denken en handelen: “If you do what you did, you will get what you got”. 
Bovendien zal men moeten accepteren dat de weg naar succes er een is van vallen 
en opstaan. Mijn hoop is dat de inzichten gepresenteerd in dit proefschrift 
bijdragen aan een beter begrip en betere samenwerking tussen wetenschap en 
sportpraktijk met als ultieme doel de kans op toekomstig sportief en 
wetenschappelijk succes te vergroten. 
 

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 

In dit hoofdstuk worden wetenschap en sportpraktijk samengebracht in de discussie 
omtrent hoogtetraining. Ondanks dat vele atleten en hun trainers hoogtetraining als 
een cruciale component in hun wedstrijdvoorbereiding beschouwen, blijven 
wetenschappers nog altijd met elkaar debatteren over de voors en tegens van 
hoogtetraining. Helaas, is er een opmerkelijk gebrek aan goed gecontroleerd 
wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hoogtetraining en is het 
wetenschappelijk bewijs voor de meeste hoogtetrainingsmethoden nog altijd niet 
sluitend (Wolski, 1996; Wilber, 2004). Bovendien bestaat er nog altijd onenigheid 
binnen de literatuur over de fysiologische mechanismen die ten grondslag liggen 
aan de effecten van hoogte training op het prestatievermogen. Ondanks deze 
onduidelijkheid kan hoogtetraining naar schatting een prestatievoordeel van wel 
1,6% opleveren (Bonetti en Hopkins, 2009), terwijl Pyne et al. (2004) hebben 
berekend dat een Olympische zwemmer zijn prestatie met ongeveer 1% dient te 
verbeteren in het jaar van de Olympische Spelen om in de race voor de medailles te 
blijven. Kortom, hoogtetraining zou wel eens een waardevolle strategie kunnen zijn 
als een medaille binnen handbereik is. 
 
Het overduidelijke probleem dat het menselijk lichaam onder hypoxische 
omstandigheden dient te overwinnen, is gelegen in het behoud van het aerobe 
metabolisme ondanks de verminderde beschikbaarheid van zuurstof in de 
omgeving. In hoofdstuk 1 worden de acute en chronische effecten van hoogte op 
het menselijk lichaam en haar prestatievermogen kort besproken en worden de 
voornaamste conclusies met betrekking tot hoogteadaptatie samengevat. Voor de 
gemiddelde atleet is een blootstelling aan hoogte van 3-4 weken op 2,500-3,000m 
voldoende om een robuust acclimatisatie effect te verkrijgen, zonder al te grote 
risico’s voor de ontwikkeling van hoogteziekte. 
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De opvallendste aanpassing die als gevolg van langdurige blootstelling aan hoogte 
is waargenomen en die de duidelijkste relatie met een verbeterd prestatievermogen 
vertoont, is een toename van de hoeveelheid rode bloedcellen. Dit is het resultaat 
van een cascade aan reacties, gestart met de activatie van HIF1. Geactiveerd HIF1 
bindt aan het hypoxia response element op het EPO gen. Dit leidt uiteindelijk tot de 
synthese van EPO (erytropoietine). EPO wordt vervolgens de bloedbaan in 
getransporteerd en zorgt voor de productie van nieuwe rode bloedcellen in het 
beenmerg. Deze zorgen voor een toename van de zuurstoftransportcapaciteit van 
het bloed en daarmee van het aërobe prestatievermogen (Levine & Stray-
Gundersen, 2001). In de literatuur worden nog verscheidene andere aanpassingen 
aan langdurige blootstelling aan hoogte vermeld die worden gebruikt als verklaring 
voor prestatieveranderingen als gevolg van hoogtebelasting (Mizuno et al., 1990; 
Gore et al., 2001; Levine and Stray-Gundersen, 1997; Terrados et al., 1990). 
 
De bovengenoemde aanpassingen en de mate waarin deze plaatsvinden zijn 
afhankelijk van verschillende factoren, sommigen houden verband met de dosis 
van hypoxie (hoogte en blootstellingsduur), sommigen met training 
(trainingsdoelstellingen, trainingsprogramma, training onder normoxische of 
hypoxische omstandigheden), andere factoren zijn gerelateerd aan voeding en de 
klinische status van de atleet (ijzervoorraden, dieet, immuunfunctie). Variaties in 
de combinatie van blootstelling aan hoogte (hoogte en blootstellingsduur) en 
inspanning (op zeeniveau of op hoogte) en daarmee variaties in het gebruik van 
acclimatisatie en trainingseffecten, hebben geleid tot de verschillende strategieën 
voor hoogtetraining zoals die tegenwoordig in de sportpraktijk worden gebruikt. 
Het doel van elk van deze strategieën is zondermeer het verkrijgen van een 
maximaal prestatievoordeel. De vraag luidt dan ook: welke strategie te kiezen? Dit 
proefschrift probeert een bijdrage te leveren aan de beantwoording van deze vraag.  
 
Hoewel de traditionele benadering van hoogtetraining, namelijk hoog leven en 
hoog trainen (LH-TH), nog altijd de meest gebruikte strategie binnen de zwemsport 
is, is er slechts weinig zorgvuldig gecontroleerd onderzoek naar de effecten van 
deze strategie op zwemprestaties op zeeniveau gepubliceerd. Wanneer we ons 
blikveld uitbreiden naar andere sporten dan zwemmen wordt meer duidelijk 
omtrent de effecten van LH-TH. Op basis van de beschikbare literatuur dient de 
conclusie getrokken te worden dat er noch voor ongetrainde, noch voor getrainde 
personen objectief bewijs bestaat voor de veronderstelde positieve invloed van LH-
TH trainingskampen ter voorbereiding op prestaties op zeeniveau. Dit gebrek aan 
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bewijs wordt veelal toegeschreven aan een verminderde trainingsbelasting op 
hoogte, voornamelijk op het gebied van de inspanningsintensiteit (Levine & Stray-
Gundersen, 2001). Het is dan ook opmerkelijk dat er nog altijd vele artikelen in 
verschillende zwemtijdschriften en zelfs in (semi-) wetenschappelijke tijdschriften 
(Miyashita, 1996) te lezen zijn die de anekdotische succesverhalen van zwemmers 
vermelden en daarmee het gebruik van de traditionele LH-TH hoogtestage 
promoten. Het lijkt er op dat er binnen de zwemwereld een bijna mythologisch 
vertrouwen bestaat in het gebruik van LH-TH, ondanks het toenemende bewijs 
tegen het gebruik ervan binnen de wetenschappelijke literatuur. De reden hiervoor 
zou kunnen liggen in het feit dat voor topatleten veranderingen van minder dan een 
derde van hun normale prestatievariatie (~1.5%) voldoende zijn om de kans op het 
winnen van een medaille te vergroten (Hopkins et al., 1999), terwijl deze 
veranderingen (~0.5%) moeilijk te detecteren zijn met behulp van de groepsgrootte 
die gewoonlijk in wetenschappelijke studies wordt gebruikt (Hopkins et al., 1999, 
2001). Echter, het gebruik van zorgvuldig gematchte proefpersonen en een 
gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoeksdesign zorgt voor 
een verhoogde generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten en maakt deze zelfs 
voor de topatleet betekenisvol.  
 

Hoofdstuk 2: LL-TH 

Waar de LH-TH strategie zich richtte op zowel de effecten van acclimatisatie aan 
hoogte als de effecten van training onder hypoxische omstandigheden, richt de LL-
TH strategie, ook wel ‘intermittent hypoxic training’ genoemd, zich volledig op het 
mogelijke effect van hoogte cq. hypoxie op de trainingsstimulus. De centrale vraag 
hierbij luidt: leidt training onder hypoxische omstandigheden tot een vergroting 
van de trainingsstimulus, of niet? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord op deze 
vraag voor de hand te liggen aangezien onder hypoxische omstandigheden de 
absolute trainingsbelasting als gevolg van de lagere zuurstof flux lager is ten 
opzichte van zeeniveau. Met betrekking tot het aerobe prestatievermogen wordt 
deze gedachte in de wetenschappelijke literatuur inderdaad bevestigd (Roskamm et 
al., 1969; Terrados et al., 1988; Vallier et al., 1996; Emonson et al., 1997, 
Meeuwsen et al., 2001, Hendriksen en Meeuwsen, 2003). Echter, verschillende 
onderzoekers suggereren dat inspanning onder hypoxische omstandigheden 
wellicht een voordeel zou kunnen bieden voor het anaërobe prestatievermogen 
(Bannister en Woo, 1978; Saltin, 1996; Meeuwsen et al. 2001; Hendriksen en 
Meeuwsen, 2003). Zij beroepen zich op de observatie dat tijdens submaximale 
inspanning de bijdrage van het anaërobe metabolisme op hoogte groter is ten 
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opzichte van zeeniveau. Cruciaal in dit verhaal blijkt echter de mate waarin de 
absolute en relatieve trainingsbelasting gecontroleerd kunnen worden. Wanneer 
eenzelfde absolute trainingsbelasting zou worden aangehouden op hoogte en op 
zeeniveau zou hoogte inderdaad voor een extra trainingsstimulus zorgen (Terrados 
et al., 1990). Dat is echter appels met peren vergelijken. Een eerlijker vergelijking 
tussen beide situaties is alleen mogelijk wanneer gelijke relatieve 
trainingsbelastingen worden opgelegd.  
Met deze informatie in het achterhoofd verrichtten Truijens et al. (2003) uitgebreid 
onderzoek op dit gebied. Op basis van de beschikbare literatuur luidde de 
hypothese als volgt: “Als er een voordeel van inspanning onder hypoxische 
omstandigheden voor prestaties op zeeniveau bestaat, lijkt het waarschijnlijk dat dit 
voordeel het grootst is voor sporten van relatief hoge intensiteit / korte duur, 
waarbij het anaërobe metabolisme een belangrijke rol speelt”. Met behulp van een 
gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoeksdesign werd 
gekeken naar de effecten van een 5 weken durend interventieprogramma  op 
hematologische (hemoglobine concentratie, [Hb]; hematocriet, HCt), fysiologische 
(efficiëntie, VO2 -max en Maximal Accumulated Oxygen Deficit (MAOD)) en 
prestatieparameters (tijden op 100 en 400m vrije slag). De onderzoekspopulatie 
bestond uit 16 zeer goed getrainde zwemmers van lokale college- en masterteams. 
Proefpersonen werden gematched in paren van twee op basis van geslacht, 
prestatieniveau en trainingsgeschiedenis en middels loting toegewezen aan ofwel 
de experimentele conditie (training op een gesimuleerde hoogte van 2,500 meter) 
ofwel de controlegroep (training op zeeniveau). Het interventieprogramma bestond 
uit drie zeer hoog intensieve intervaltrainingen per week. Deze trainingen waren 
zodanig ingericht dat alle proefpersonen, onafhankelijk van de interventie die ze 
kregen, op een intensiteit trainden waarbij ze niet of nauwelijks in staat waren het 
voorgeschreven aantal herhalingen per trainingsset te volbrengen. Deze 
trainingsorganisatie zorgde er kortom voor dat er voor de proefpersonen nauwelijks 
ruimte was zichzelf anders te belasten dan voorgeschreven zodat beide groepen op 
dezelfde relatieve inspanningsniveaus trainden. Bovendien bleek uit de literatuur 
dat hoog intensieve intervaltraining de meest geschikte trainingsvorm is voor het 
verbeteren van het anaërobe prestatievermogen (Tabata et al., 1996, 1997), hetgeen 
perfect aansloot bij de gestelde hypothese. 
Beide groepen verbeterden significant in prestatie (zowel 100 als 400m tijd) en 
VO2 -max. Er werden geen veranderingen gevonden met betrekking tot de 

submaximale efficiëntie en de anaërobe capaciteit. In geen enkel geval was een 
verschil tussen de groepen aantoonbaar. Deze bevindingen leidden tot de conclusie 
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dat, onafhankelijk van de trainingsintensiteit, training onder hypoxisch 
omstandigheden (op hoogte) geen fysiologisch voordeel lijkt te bieden ten opzichte 
van training onder normoxische omstandigheden (op zeeniveau). Bovendien werd 
aangetoond dat wanneer beide groepen op dezelfde relatieve intensiteit trainden, de 
absolute trainingsbelasting significant verschillend was. De hypoxische groep 
trainde op een significant lagere zwemsnelheid. Ook de zuurstofopname, zoals die 
tijdens de training gemeten werd, was significant lager in de groep die onder 
hypoxische omstandigheden trainde. Bovendien was de toename in absolute 
trainingsbelasting geringer in de hypoxische groep in vergelijking met de 
controlegroep. Deze laatste bevinding leidt tot de gedachte dat langdurig 
volgehouden hypoxische training kan resulteren in een relatieve staat van 
“onttraining” en in ieder geval niet bijdraagt aan het verhogen van de 
trainingsstimulus. Deze suggestie is in overeenstemming met het concept van 
symmorphosis. Volgens dit concept zal de gereduceerde zuurstofflux leiden tot een 
down-regulatie van de structuur en functie van de spieren en niet tot een up-
regulatie, zoals door voorstanders van hypoxisch trainen wordt verondersteld. 
 

Hoofdstuk 3: Intermezzo 

Begin jaren negentig stelden Levine en Stray-Gundersen een strategie voor waarbij 
de positieve effecten van acclimatisatie aan hoogte konden worden verkregen 
zonder de negatieve effecten van een vermindering van de trainingsintensiteit te 
hoeven ervaren; hoog leven, laag trainen (LH-TL). Sindsdien hebben zij aan de 
hand van een serie goed gecontroleerde studies (Levine and Stray-Gundersen, 
1997; Stray-Gundersen et al., 2001) aangetoond dat deze strategie inderdaad de 
beoogde effecten heeft: de waargenomen toename in het aantal rode bloedcellen en 
de maximale zuurstofopname geven blijk van succesvolle acclimatisatie, terwijl de 
hoge zuurstofflux en vermogensproduktie tijdens trainingen aangeven dat de 
trainingsintensiteit gewaarborgd blijft. Bovendien werden prestatieverbeteringen (5 
km hardlopen) van ~1.5% gevonden in atleten variërend van regionaal tot 
internationaal topniveau. 
Na het pionierswerk van Levine en Stray-Gundersen, werden deze resultaten door 
verschillende andere onderzoekers bevestigd. Hoewel de literatuur eenduidig lijkt 
te zijn betreffende de effectiviteit van LH-TL voor de verbetering van prestaties op 
zeeniveau, bestaat er aanzienlijke discussie over de onderliggende werkings-
mechanismen. Waar sommige onderzoekers, in overeenstemming met het 
pionierswerk van Levine en Stray-Gundersen, stellen dat het prestatievoordeel van 
LH-TL direct gerelateerd is aan een toename in RCV en VO2 -max (Piehl Aulin et 
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al., 1998, Rusko et al., 1999; Nummela en Rusko, 2000), beweren anderen dat een 
verhoogde buffercapaciteit in de spieren en een verbeterde efficiëntie (Gore et al., 
2001; Saunders et al., 2004) belangrijkere aanpassingen zijn.  
Hoewel LH-TL een effectieve methode van hoogtetraining lijkt te zijn ter 
voorbereiding van prestaties op zeeniveau, is er slechts weinig bekend over de 
effecten van LH-TL bij zwemmers en zijn er slechts weinig plaatsen op de wereld 
waar LH-TL middels variaties in natuurlijke hoogte kan worden bewerkstelligd. De 
introductie van de zogeheten ‘hoogtekamers’ (normobare hypoxie) door Rusko en 
collega’s (1995), en later de verschillende commercieel verkrijgbare 
‘hoogtetenten’, heeft zeker bijgedragen aan de oplossing van dit praktische 
probleem. Hierdoor is het gebruik van LH-TL in de huidige sportpraktijk verder 
gepopulariseerd. Data van verschillende onderzoekscentra wijzen uit dat een 
minimale blootstellingsduur aan hypoxie van 12-16 uur per dag, gedurende 3 
weken, op een hoogte van 2,500m, noodzakelijk is om statistisch en fysiologisch 
significante verschillen in RCV, HBmass en VO2 -max te bewerkstelligen bij 
getrainde sporters (Brugniaux et al., 2006; Levine et al., 2006; Rusko et al., 2003). 
Deze vereiste blootstellingsduur van 12-16 uur plaatst een zware last op de sporter 
en heeft de brede toepassing van LH-TL tot op heden beperkt. Recentelijk is 
daarom door enkele onderzoekers een tijdsefficiëntere manier van hoogtetraining 
voorgesteld die tot gelijke prestatieverbeteringen zou moeten leiden. Deze 
methode, die bekend staat als ‘intermittent hypoxic exposure (IHE)’, bestaat uit 
blootstelling aan een hoogte van 4,000-5,500m, 1.5-5 uur per dag gedurende 2-3 
weken. De gedachte achter IHE is gebaseerd op de enorme toename in [EPO] die 
wordt waargenomen na blootstelling aan een hoogte van ongeveer 5,500m 
gedurende slechts 90 minuten (Eckhardt et al., 1989; Knaupp et al., 1992; 
Rodriguez et al., 2000). Dit leidde tot de aanname dat IHE, mits lang genoeg 
volgehouden, de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert en uiteindelijk resulteert 
in een vergroting van de VO2 -max en het prestatievermogen. Gezien de hoge eisen 
van de moderne sportwereld zou deze tijdsefficiëntere manier van hoogtetraining 
interessant kunnen zijn voor atleten en hun coaches. De effecten van IHE op 
zwemprestaties op zeeniveau is het onderwerp van hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 
 

Hoofdstuk 4: Intermittent hypoxic exposure 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een zorgvuldig gecontroleerd onderzoek 
uitgevoerd om de mogelijke effecten en mechanismen achter IHE beter te leren 
begrijpen. Met behulp van gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd 
onderzoeksdesign werd gekeken naar de effecten op hematologische, fysiologische 
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en prestatieparameters van een 4 weken durend interventieprogramma, waarin de 
proefpersonen 5 dagen per week, gedurende 3 uur per dag aan hypobare hypoxie 
(4,000-5,500m) werden blootgesteld. De onderzoekspopulatie bestond uit 23 
goedgetrainde atleten (13 zwemmers, 10 hardlopers). De resultaten van dit 
onderzoek lieten geen enkel effect van IHE zien op de aanmaak van rode 
bloedcellen, de VO2 -max, de submaximale efficiëntie en het prestatievermogen op 
zeeniveau (zwemmers: 100 en 400m vrije slag, lopers: 3000m). 
Wel werd inzicht verkregen in de mogelijke mechanismen achter IHE. Hoewel de 
kortdurende blootstelling aan hevige hypoxie voor een snelle toename in [EPO] 
zorgde en deze tot enkele uren na de blootstelling aan hoogte verhoogd bleef, bleek 
de tijd die per dag onder normoxische omstandigheden werd doorgebracht (21 uur) 
te lang om de aanmaak van rode bloedcellen te doen toenemen en een toename in 
RCV te verkrijgen.  
Vervolgens wordt gesteld dat ieder IHE-protocol, waarbij de tijd die onder 
normoxische omstandigheden wordt doorgebracht groter is dan de tijd in hypoxia, 
onvoldoende hoogtebelasting genereert om een robuust acclimatisatie-effect te 
bewerkstelligen. Kortom, ten einde de effectiviteit van een IHE-protocol te 
beoordelen dient niet alleen de EPO- concentratie meegenomen te worden, maar 
ook andere factoren, zoals de tijd die men in normoxische omstandigheden 
doorbrengt na iedere IHE en de mate waarin training interfereert met het proces 
van erythropoiese. 
 
Hoofdstuk 5: Algemene Discussie 

Het belang van een dubbel-blind, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd 
onderzoeksprotocol voor de interpretatie van resultaten van interventiestudies, 
werd reeds benadrukt in de introductie van dit proefschrift. Echter, waar de 
wetenschap zich richt op statistisch significante resultaten, waarvoor veelal grote 
groepen proefpersonen nodig zijn, richt de topsport zich op de uitzonderingen in de 
sport. Bovendien zijn significante resultaten afkomstig van wetenschappelijk 
onderzoek niet altijd van betekenis voor de individuele atleet. Dit is het gevolg van 
de mate van complexiteit van een sportprestatie, alsmede de grote interindividuele 
variabiliteit die wordt waargenomen in response op training (Chapman et al., 1998; 
Bagger et al., 2003). 
In hoofdstuk 5 worden de verschillende aspecten van hoogte en training 
bediscussieerd vanuit het conceptuele raamwerk van de dosis-response relatie, en 
verrijkt met sprekende voorbeelden uit de sportwereld. Vanuit een methodologisch 
gezichtspunt kan de topsporter beschouwd worden als een ‘case study’, waarbij een 
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grondig, lange termijn onderzoek wordt verricht naar de topatleet in zijn eigen 
vertrouwde omgeving.  
 
Kortom, hoewel de wetenschap wellicht zelf geen kampioenen maakt, kan 
wetenschappelijke kennis wel degelijk bijdragen aan het vergroten van de kans op 
succes door het formuleren van algemene richtlijnen voor trainer en sporter. 
Gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijk kennis zoals die in dit proefschrift 
is gepresenteerd, kunnen de volgende richtlijnen voor het gebruik van 
hoogtetraining binnen de zwemsport worden gegeven: 

- wanneer louter naar het fysiologisch prestatievermogen op hoogte (i.e. los 
van eventuele voordelen van een verlaagde luchtweerstand op hoogte) 
gekeken wordt, geldt grofweg dat dit prestatievermogen afneemt met 
toenemende inspanningsduur en hoogte. 

- training onder hypoxische omstandigheden (zoals in LH-TH en LL-TH) 
lijkt geen enkel fysiologisch voordeel te bieden ten opzichte van 
inspanning onder normoxische omstandigheden. De absolute 
trainingsintensiteit en zuurstofflux zijn lager ten opzichte van zeeniveau, 
hetgeen tot de suggestieve leidt dat training op hoogte op termijn zelfs 
negatief kan uitpakken voor prestaties op zeeniveau.  

- hoewel LH-TH zinvol kan zijn ter voorbereiding van competities op 
hoogte, bestaat er geen objectief bewijs voor LH-TH ter verbetering van 
prestaties op zeeniveau  

- voor de gemiddelde atleet geldt dat een hoogtebelasting van vier weken, 
gedurende minimaal 12 uur per dag, op een hoogte van 2,500m voldoende 
is om een robuust acclimatisatie effect  (voornamelijk een toename in rode 
bloedcellen) te verkrijgen.  

- de optimale hoogtetraining strategie ter voorbereiding van prestaties op 
zeeniveau lijkt dan ook de ‘hoog leven – laag trainen’ (LH-TL) strategie, 
waarbij “hoog” wordt geleefd (ongeveer 2,500m) ten einde de voordelen 
van acclimatisatie aan hoogte te bewerkstelligen, terwijl “laag” wordt 
getraind (lager dan 1,250m) om de negatieve effecten van inspanning 
onder hypoxische omstandigheden te vermijden. 

 
Hoewel bovenbeschreven richtlijnen kunnen worden gebruikt als algemene regels 
voor hoogtetraining binnen de zwemsport, dient men zich te realiseren dat er een 
substantiële individuele variabiliteit in de uitkomst van iedere hoogtetraining 
strategie bestaat, en dat meer onderzoek nodig is om de individuele dosis-
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responsrelatie verder te ontrafelen en te optimaliseren. In deze zoektocht dient 
rekening gehouden te worden met het complexe karakter van de sportprestatie en 
wordt aanbevolen het vakmanschap van de trainer/coach te benutten bij de 
interpretatie en communicatie van de resultaten. 
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