
WIL JE AF VAN MEDISCHE KLACHTEN ZOALS 
LONGAANDOENINGEN, DIABETES OF ASTMA?
WIL JE 15% MEER VET VERBRANDEN IN 
20% MINDER TRAININGSTIJD? 
DE HOOGTEKAMER VAN JPT BIEDT 
DEZE MOGELIJKHEDEN.  

UNIEK IN WESTLAND: 
TRAINEN OP HOOGTE



Bij een hoogtetraining train je op een echte of gesimuleerde hoogte van gemiddeld 
2.000 tot 3.000 meter. Door de lage druk neem je bij elke ademhaling minder zuurstof 
op dan dat je op een laaggelegen gebied zou doen. Daarom word je op een hoogte 
van meer dan 2.000 meter in alle cellen van je lichaam blootgesteld aan zuurstoftekort. 
Onder deze omstandigheden moet je lichaam veel meer moeite doen om de 
beschikbare zuurstof op te nemen. 

Hoogtetraining is een vorm van trainen die binnen de duursport vaak wordt gebruikt om 
fysiologische doelen te behalen. Wielrenners, hardlopers, schaatsers, atleten, voor alle 
sporters kan een hoogtetraining een toegevoegde waarde zijn en het prestatievermogen 
significant verbeteren. 

VOOR WIE IS DE HOOGTETRAINING GESCHIKT?
Trainen in onze hoogtekamer is voor iedereen! Tot op heden werd het 

voornamelijk bij topsporters ingezet om bepaalde doelen te behalen voor 

hun eigen prestaties, maar ook om jezelf in elk seizoen een goede boost in 

trainingen te geven en snel resultaat te boeken. Bij JPT Personal Training & 

Coaching is de hoogtetraining voor iedereen beschikbaar.

Daarnaast wordt deze trainingsmethode ingezet om na blessures weer snel 

de oude te zijn en zullen onze fysiotherapeuten en personal trainers deze 

kamer ook vaak inzetten als behandel- en trainingsmethode.

Mensen met medische aandoeningen als diabetes, astma, COPD, 

stofwisselingsaandoeningen, hoog cholesterol, COVID-19, hoge 

bloeddruk of overgewicht kunnen ook gebruik maken van de kamer om 

klachten te verhelpen. Daarnaast werken onze fysiotherapeuten met een 

hoogte-masker om bovenstaande klachten te verminderen of verhelpen.

Elke training is onder begeleiding van één van onze specialisten die goed 

kijken naar jouw specifieke doelen en de trainingswijze hierop aanpassen.



DE HOOGTETRAINING GEEFT EEN 
ALGEHELE VERLICHTING!
Jan: “Astma heeft al heel mijn leven grote invloed 

gehad op mijn prestaties en het uitvoeren van 

alledaagse dingen. Sinds ik in de hoogtekamer train 

bij JPT, merk ik al grote verschillen. De slijmvorming is 

zo goed als weg en het geeft een algehele verlichting 

van de ademhaling!”

IK BEN CONDITIONEEL STERKER
DAN OOIT!
Sandra: “Ik merk echt een groot verschil in mijn 

uithoudingsvermogen nu ik al een aantal weken actief 

aan het trainen ben in de hoogtekamer. Je wordt niet 

alleen sneller, maar ook sterker! Daarnaast herstelt 

mijn lichaam ook sneller na een training, omdat de 

spieren meer energie krijgen tijdens een training. 

Zeker een aanrader om meer uit je sportprestaties

te halen.” 

DE VOORDELEN

CHECK-CIRCLE 15% meer vetverbranding in 20% minder tijd

CHECK-CIRCLE Geschikte revalidatie training

CHECK-CIRCLE Geeft op elk trainingsniveau een grote verbetering

CHECK-CIRCLE  Goede voorbereiding voor een speciale wedstrijd

CHECK-CIRCLE Verzekerd van een correcte opbouw tijdens jouw persoonlijke doel

CHECK-CIRCLE Wetenschappelijk en medisch verantwoord

CHECK-CIRCLE Meer zuurstof voor de spiercellen

CHECK-CIRCLE De spieren krijgen sneller energie

CHECK-CIRCLE Het hele lichaam gaat efficiënter met zuurstof om

CHECK-CIRCLE  Zeer geschikt voor mensen met longaandoeningen

CHECK-CIRCLE Aanmaak van endorfine (het gelukshormoon)



JPT PERSONAL TRAINING & COACHING

ADRES

Smederijstraat 24

2671 BV Naaldwijk
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0174 760800
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info@jptraining.nl
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EVERYBODY NEEDS 
A HEALTHY BODY


