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Trekking naar en in hooggelegen gebieden heeft veel te bieden. Schitterende tochten, panoramische 
uitzichten, de kick van het bereiken van de top van een vier- of vijfduizender en herinneringen die lang 
nagalmen. De ijle lucht houdt ook een risico in: je kunt als je pech hebt hoogteziekte krijgen. Schrik er 
niet voor terug: neem de nodige voorzorgsmaatregelen en je zult een prachtige vakantie hebben. 
Lees dit boekje, neem het mee, en vooral: probeer de adviezen op te volgen. Een geslaagde vakantie 
zal je deel zijn!  
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Voorwoord 

Hoe blijf ik gezond in de hoogte is een medische vraagbaak voor mensen die hun vakantie willen 

doorbrengen op hoogten boven 2500 meter. Tot deze groep behoren vooral trekkers en wandelaars, 

maar ook snowboarders, mountain bikers en skiërs. In dit boekje komt vooral de problematiek van de 

veelvoorkomende en dikwijls onderschatte hoogteziekte aan bod: hoe kan deze ziekte worden 

voorkomen, en wat te doen als men toch hoogteziek wordt?   

 De 4e druk van dit boekje (2014) is geheel geactualiseerd. 

Han Willems (1947) studeerde medicijnen te Utrecht. Hij specialiseerde zich tot tropenarts en was enige 

jaren werkzaam in Tanzania. Daar beklom hij intussen drie maal de Kilimanjaro, via verschillende routes. 

Was zijn verdere carrière actief in de preventieve gezondheidszorg: voorkomen is altijd beter dan 

genezen! 

Han is een groot liefhebber van de bergen. Hij loopt nog steeds regelmatig hoog en laag. Verdiepte zich 

in de problematiek van de hoogteziektegeneeskunde en merkte dat toeristen, reisleiders en artsen vaak 

weinig weten over deze aandoeningen. Publiceerde hierover in populaire en medische tijdschriften. 

Schreef naast dit boekje voor toeristen speciaal voor artsen het diepgravende boek ‘Hoogteziekte. 

Theorie en praktijk’. Verzorgt regelmatig na- en bijscholing aan medici, paramedici en toeristen.   

DISCLAIMER 

Ondanks het feit dat doseringen en namen van geneesmiddelen in dit boekje zorgvuldig zijn 

gecontroleerd, wordt dringend aangeraden van alle medicijnen dosering, indicatie voor gebruik en 

bijwerkingen zelf te checken. De auteur is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van 

verkeerd geneesmiddelengebruik.   
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  INLEIDING

Steeds meer mensen brengen hun vakantie door met skiën, snowboarden, mountainbiken, wandelen of 

trekken op grote hoogten. De Mont Blanc (4807 m), andere bergen in de Alpen (tot ruim 4500 m), de 

Mount Kilimanjaro (5896 m), Lhasa (3400 m), basiskamp Mount Everest (5200 m), Inca-trail Peru (4100 

m), het zijn allemaal bestemmingen die tegenwoordig bereikbaar zijn voor de gemiddelde gezonde 

toerist. Veel reisorganisaties brengen je waar je wezen wilt, hoewel…  

Niet iedere poging tot het leveren van een dergelijke prestatie slaagt. Uit de vele ervaringen die 

inmiddels met deze vorm van vrijetijdsbesteding zijn opgedaan, weten we bijvoorbeeld dat hoogteziekte 

al kan optreden boven 2500 meter, en in zeldzame gevallen zelfs al vanaf ongeveer 2000 meter. Ver weg 

hoef je daarvoor niet eens te gaan: in de Alpen krijgt ongeveer 10-25% van de klimmers al last van 

hoogteziekte op 3000 meter, en dit percentage loopt op tot ongeveer 50% op 4500 meter. Boven 5500 

meter, een voor de mens extreme hoogte, krijgt vrijwel iedereen met ten minste een lichte vorm van 

hoogteziekte te maken. Het aantal ernstig zieken neemt vanaf die hoogte sterk toe en niet iedereen 

overleeft het. Zo beklommen in 1998 ongeveer 1500 mensen de Aconcagua in Chili (6962 m); 150 

daarvan bereikten de top, maar een groot aantal werd hoogteziek en 11 overleefden het niet. Mensen 

beginnen bij een langer durend verblijf op of boven 5500 meter geleidelijk af te takelen, zowel fysiek als 

mentaal. Vrijwel alle gevallen van levensbedreigende vormen van hoogteziekte zijn het gevolg van te 

snel omhoog willen en verder klimmen, ondanks klachten en verschijnselen die op beginnende 

hoogteziekte wijzen. 

De gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het recreëren op grote hoogte worden ernstig onderschat, 

door de mensen zelf, maar soms ook door de organiserende reisorganisaties. Verzekeraars keren 

jaarlijks vele miljoenen uit voor de gemaakte kosten, waaronder die voor evacuatie en behandeling. In 

sommige geïsoleerde gebieden is evacuatie vaak niet eens mogelijk. Elk jaar overlijdt een aantal 

toeristen aan een ziekte die in de eerste plaats had kunnen worden voorkómen en in de tweede plaats 

meestal goed kan worden behandeld. Velen kampen met kleinere en dikwijls grotere 

gezondheidsproblemen en moeten daardoor de vakantie onderbreken of afbreken. Ook reisgenoten 

worden hiervan de dupe.  

De opbouw van dit boekje is als volgt: 

In hoofdstuk 1 kun je iets lezen over de geschiedenis van de ontdekking van de hoogte(problematiek) 

door de mens. In hoofdstuk 2 gaan we over tot het hoofdonderwerp van dit boekje: hoogteziekte. Je

leest er hoe je lichaam reageert op zuurstoftekort. Onder hoogteziekte verstaan we in dit boek de drie 

vormen die voorkomen: acute hoogteziekte, hoogtelongoedeem, en hoogtehersenoedeem. Hoofdstuk 3 

informeert je over de manier waarop je hoogteziekte kunt voorkomen. Als je daarin niet geslaagd bent 

en toch acute hoogteziekte, longoedeem of hersenoedeem hebt gekregen, dan moet je weten wat je 

kunt doen om erger te voorkomen. Daarover gaan de hoofdstukken 4, 5 en 6. In het overzicht bij deze 
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inleiding vind je alle aanbevelingen samengevat terug. In hoofdstuk 7 tref je een hulpmiddel aan om je 

conditie tijdens het klimmen te registreren en te volgen. Hoofdstuk 8 behandelt vervolgens een aantal 

kleinere, maar soms toch zeer hinderlijke problemen die je in de bergen kunt tegenkomen. Een 

voorbeeld is de zogenaamde Kumbu Cough, een zeldzame maar hardnekkige en hinderlijke vorm van 

voortdurend hoesten bij sommige mensen op hoogte. Onschuldig, maar zeer vervelend voor jezelf en je 

tochtgenoten. Dan is er nog aandacht voor mensen met een gezondheidsprobleem die toch de bergen 

in willen. In hoofdstuk 9 kunnen zij informatie vinden. Hoofdstuk 10 tot slot laat de hoogtereiziger zelf 

aan het woord. Veelgestelde vragen worden door de auteur kort beantwoord.  

 In dit boekje worden diverse waargebeurde verhalen over problemen in de bergen beschreven. Zij zijn 

afkomstig uit verschillende bronnen en ten behoeve van de leesbaarheid en de voorbeeldfunctie door 

de auteur aangepast. Daarom ontbreekt een specifieke bronverwijzing. Vanzelfsprekend zijn de namen 

gefingeerd. 

Als je overweegt om de stoute (berg)schoenen aan te trekken en boven pakweg 2500 meter te gaan 

trekken, wandelen, fietsen, skiën of klimmen, lees dan dit boekje en neem de adviezen serieus. Je loopt 

dan weinig risico om hoogteziekte te krijgen: een fijne vakantie voor jou en je reisgenoten ligt in het 

verschiet. 

Met zoon Diederik (in blauw) op de Elbrus, een vulkanische berg en met zijn 5642m hoogte de hoogste 

berg van de Kaukasus, Rusland én Europa! De Elbrus ligt net op de Russische grens met Georgië in de 

Baksanvallei in het hart van de Grote Kaukasus, in het zuidwesten van de Russische republiek Kabardië-

Balkarië. De berg is een echte aanrader voor de wat meer ervaren doorzetter.
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 HOOFDSTUK 1 

Hoogtegeschiedenis 

Grote Hoofdpijnberg 

Het hooggebergte en vooral het bereiken van bergtoppen vormen al sinds mensenheugenis een 

uitdaging voor velen. Over de fysieke problemen die men bij beklimmingen ondervond, is dan ook in 

vele historische documenten informatie te vinden. Vroege verslagen gaan vooral over de door kou en 

sneeuw ervaren problemen. In oude Griekse en Romeinse geschriften komt men wel uitspraken tegen 

over de ‘lucht die te dun is om te kunnen ademen’ (bijvoorbeeld op de top van de Olympus). Het blijft 

echter onduidelijk wat daarmee werd bedoeld, en over daarmee in verband gebrachte 

gezondheidsproblemen vinden we al helemaal niets terug. Dat is wel het geval in Chinese geschriften 

van vlak voor onze jaartelling. In een passage uit de Ch’ien Han Shu, een vaak aangehaalde bron van de 

Chinese geschiedschrijving, treffen we een tekst aan van Pan Ku, die de gevaren weergeeft van het 

reizen over hoge passen in het grensgebied van China en het tegenwoordige Pakistan, in de Karakoram, 

een deel van de Himalaya-bergketen. Pan Ku citeert uit een verslag van Too Kin, een hoge ambtenaar 

tijdens de westerse Han Dynastie, die de regering ontraadt een escorte van ongeveer 100 man mee te 

zenden met een bepaalde missie (zie kader, vertaling uit het Engels, oorspronkelijke tekst in het 

Chinees).  

‘En dan, terwijl men de Grote Hoofdpijnberg, de Kleine Hoofdpijnberg, het Rode Land, en de 

Koortshelling over trekt, worden de mannen koortsig, zij worden bleek, en zij krijgen aanvallen van 

hoofdpijn en braken; de ezels en het vee zijn alle in dezelfde conditie.’ Citaat uit de Ch’ien Han Shu, 

Pan Ku, 32-92 C.E.  

Uit deze passage blijkt dat de Chinezen wisten dat het verblijf op hoogte klachten met zich meebrengt 

die we tegenwoordig onder ‘hoogteziekte’ rangschikken, tenminste waar het gaat over hoofdpijn, 

braken en daarmee verband houdende bleekheid. De koorts kunnen we minder goed plaatsen, al wordt 

bij de ernstige vormen van longoedeem wel een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur gezien. 

Ongeveer 400 jaar later treffen we in de Chinese geschriften de eerste beschrijvingen aan van wat we nu 

longoedeem noemen, een van de gevaarlijkste ziekten die je in de bergen kunt oplopen. De 

boeddhistische monnik Fâ-hien, die met een metgezel een bergpas in De Kleine Sneeuwbergen 

(waarschijnlijk gelegen in het huidige Afghanistan) oversteekt, beschrijft hoe deze metgezel ziek wordt: 

‘Hwuyking kon niet verder lopen. Een wit schuim kwam uit zijn mond, en hij zei tegen Fâ-hien: ‘Ik kan 

niet langer leven. Jij moet hier onmiddellijk vandaan, anders gaan we allebei dood.’ Met deze woorden 

stierf hij.’ Deze beschrijving is zo typisch voor het eindstadium van longoedeem dat er geen twijfel over 

de diagnose kan bestaan.  

We slaan nu een flinke periode over waarin weinig is bijgedragen tot het meer bekend worden van deze 

hoogteproblemen. De beroemdste beschrijving van het fenomeen hoogteziekte stamt uit het jaar 1590, 

wanneer de Spaanse priester Joseph Da Acosta zijn boek ‘Historia Natural y Moral de las Indias’ 

publiceert. Da Acosta deed deze ervaringen met gezondheidsproblemen op in Peru, waar hij lange tijd 

verbleef. Naast een schat aan informatie over het oude Incarijk bevatten deze geschriften veel 
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informatie over de fysische geografie van Peru. Op zijn tochten hoog in de Andes ervaart de auteur de 

‘dunne lucht’ en hij beschrijft de gezondheidsklachten, die hij overigens wijt aan de kwaliteit van de 

wind: hoofdpijn, misselijkheid en braken, en moeilijkheden met ademhalen. Een verklaring geeft Da 

Acosta niet. In zijn tijd is de kennis over luchtdruk, zuurstof en de menselijke anatomie en fysiologie 

daarvoor nog te beperkt. 

In de zeventiende eeuw krijgt men een steeds beter begrip van de menselijke anatomie en fysiologie. Zo 

wordt bijvoorbeeld de bloedsomloop ontdekt en ontstaat inzicht in de functie van de longen. Ook op het 

gebied van luchtsamenstelling en luchtdruk wordt de kennis enorm uitgebreid. Torricelli vindt de 

barometer uit. Pascal toont aan dat de luchtdruk afhankelijk is van de hoogte. Het verband tussen 

luchtvolume en luchtdruk wordt beschreven door Boyle. In de achttiende eeuw wordt de samenstelling 

van lucht bekend, Priestley ontdekt de zuurstof. Lavoisier weet de aard en samenstelling van in- en 

uitgeademde lucht te achterhalen. In dezelfde tijd wordt in Frankrijk de luchtballon uitgevonden. Deze 

maakt het voor het eerst mogelijk de effecten van hoogte op mensen te bestuderen, los van andere in 

het hooggebergte optredende problemen als vermoeidheid, koude en uitdroging. De ernstige gevolgen 

van acuut zuurstoftekort na een snelle stijging tot hoogten van 7 km of meer is een aantal 

ballonvaarders fataal geworden. Dit door acuut zuurstofgebrek ontstane probleem wordt overigens 

geen hoogteziekte genoemd, het kan zich ook in een vliegtuig op hoogte voordoen wanneer de 

kabinedruk plotseling weg zou vallen. 

Tegen het einde van de achttiende eeuw beginnen mensen echter ook steeds hoger te klimmen. De 

schadelijke effecten daarvan worden steeds duidelijker en geleidelijk aan beter begrepen. De ‘Golden 

Age of Exploration’ breekt aan en nu wordt het menens in de bergen.  

Stoere knapen, knappe koppen 

De beklimming van - soms hoge - bergtoppen bracht in de negentiende eeuw grotere risico’s met zich 

mee dan nu. Gebrekkige materialen, het ontbreken van kaarten, maar vooral onvoldoende inzicht in de 

mechanismen die aan hoogteziekte ten grondslag liggen, maakten deze tochten tot een onderneming 

die alleen de ‘stoere knapen’ aandurfden. Zo beschrijft Alexander von Humboldt zijn tocht op de 

Chimborazo in Ecuador, waar hij in 1802 op ruim 5500 meter in zijn gezelschap alle symptomen aantreft 

die bij acute hoogteziekte horen: hoofdpijn, misselijkheid en braken, extreme vermoeidheid en 

spierzwakte. De Saussure beschrijft identieke verschijnselen tijdens zijn beklimming van de Mont Blanc, 

waarbij hij bovendien waarneemt dat al deze verschijnselen weer verdwenen ‘as soon as they breathed 

a denser air’. In de beschrijving van de beklimming in 1880 van de Chimborazo door een van de 

beroemdste klimmers van de negentiende eeuw, Edward Whymper, treffen wij de volgende passage 

aan, geschreven op een hoogte van 4877 meter.  

‘Ik lag op mijn rug, net als mijn metgezellen, geheel buiten gevecht gesteld, en niet tot de minste 

inspanning in staat. We wisten dat de vijand daar was, en dat we te maken hadden met onze eerste 

aanval van hoogteziekte. We hadden koorts, ernstige hoofdpijn, konden alleen ademhalen met wijd 

open mond en waren zeer kortademig. Dit… veroorzaakte een sterke dorst, die we niet konden lessen… 
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we konden slechts kleine teugjes nemen… voor we een slok konden doorslikken werden we weer tot 

ademhalen gedwongen…’ 

Behalve ook hier weer de koorts, beschrijft Whymper de klassieke klachten die bij acute hoogteziekte 

horen. Interessant is dat uit de beschrijvingen duidelijk wordt dat Whymper het fenomeen van de 

acclimatisatie (aanpassing van het lichaam aan de hoogte) heeft herkend en er in latere tochten ook van 

heeft geprofiteerd. Nog steeds wordt echter geen verband gelegd tussen de hoogteziekte en de lage 

luchtdruk en dus de beperkte beschikbaarheid van zuurstof. Wel hadden Thomas Beddoes in 1793 en 

Von Humboldt in 1799 al een suggestie in deze richting gedaan. Von Humboldt bepaalde het 

zuurstofpercentage op de Chimborazo, en stelde vast dat die ‘slechts 20% op deze immense hoogte’ 

was. Dat dit hetzelfde percentage is als op zeeniveau, en dat het niet om het percentage gaat maar om 

de absolute hoeveelheid zuurstof per liter lucht (en die is op die hoogte vanwege de lage partiële druk 

veel lager), was Von Humboldt niet bekend. Om dat verband te verklaren waren de ‘knappe koppen’ 

nodig: de vele wetenschappers die zich in de achttiende en negentiende eeuw met het fenomeen 

hoogteziekte bezighielden. Een van de vaders van de nieuwe inzichten in hoogteziekte is de Fransman 

Paul Bert, die in zijn boek ‘La Pression Barométrique’ (1878) aantoont dat de lage partiële zuurstofdruk 

in de bergen inderdaad verantwoordelijk is voor de schadelijke gezondheidseffecten. Veel onderzoekers 

hebben dit nadien, ook via veldwerk, bevestigd. Op veel plaatsen in de bergen werden hoogtestations 

voor wetenschappelijk onderzoek gevestigd. Een in Europa bekende onderzoeksplek werd de ook nu 

nog bestaande Vallot-hut (4350 m) op de Mont Blanc. Joseph Vallot, en met en na hem vele anderen, 

hebben een stevige basis gelegd onder datgene wat wij anno 2003 van hoogteziekte weten. En intussen 

klommen de stoere knapen steeds hoger.  

The Shining Mountain 

Wie in het begin van de negentiende eeuw durfde te beweren dat in het hart van Afrika, vrijwel op de 

evenaar, een berg ligt waarvan de top bedekt is met sneeuw, werd voor gek verklaard. Het is 

merkwaardig dat de Mount Kilimanjaro, want daar hebben we het over, zo lang onbekend bleef voor de 

buitenwereld. Immers, het Afrikaanse continent werd al eeuwen daarvoor doorkruist door Arabieren, 

Chinezen en Europeanen. In hun reisverhalen komt men beschrijvingen tegen van deze Shining 

Mountain; de witte top werd toegeschreven aan weerkaatsing van de zon of aan andere 

(boven)natuurlijke verschijnselen, niet aan sneeuw, die men in de tropen voor onbestaanbaar hield. 

Rond 1850 deden Europeanen de eerste beschreven pogingen om de top op 5896 meter te bereiken. De 

Afrikanen zelf hadden, voorzover bekend, de top nooit bereikt. Geloof in kwade geesten die de top 

bewaakten, verhinderde dat zij aan een beklimming begonnen. De enkeling die het had geprobeerd, was 

nooit teruggekeerd. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien deze mensen, onbekend met sneeuw en 

vrieskou, summier gekleed de berg beklommen. Waarschijnlijk werden zij het slachtoffer van bevriezing, 

en wie weet van hoogteziekte.  
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Where are you going for? 
Up there on the mountain. 
As far as the forest? 
As far as the sky! 
And they look at us with pity mingled with respect, as if to say: 
These poor foreigners do not know what spirit guards our summits. 
Is it necessary to go far to seek death! 

Uit: Au Kilima-Njaro. The account of a journey from Zanzibar to Kilimanjaro. Auteur: Monseigneur 

Alexandre le Roy, destijds missionaris in Zanzibar. In 1883 gepubliceerd in Parijs. 

Duitsers die in die periode het koloniaal bewind over het gebied voerden, maakten in hun verslagen van 

diverse beklimmingspogingen veelvuldig melding van klachten die op hoogteziekte wezen. Zo lezen we 

in het verslag van Baron C.C. von der Decken (hij is dan op een hoogte van ongeveer 4200 meter 

aanbeland): ‘The climb became increasingly more difficult and we had to halt more frequently. 

All the porters complained of weakness and headaches. I also felt unwell….’  

Wanneer Sir Harry Johnston in 1886 een poging doet, is het bestaan van hoogteziekte bij hem bekend;

in zijn verslag lezen we het volgende. ‘At an altitude of 14117 feet I suffered absolutely nothing from 

want of health or mountain-sickness, although my three Zanzibari followers lagged behind, panting and 

exhausted, and complained much of their lungs and head.’ Op een hoogte van bijna 5000 meter 

aanbeland moet ook Johnston eraan geloven: ‘… and then I dropped exhausted on the ground, 

overcome with what I suppose was an ordinary attack of mountain-sickness.’ Op ruim 800 meter onder 

de top moet hij terug. Pas in 1889 slaagt de Duitser Hans Meyer er als eerste in deze Afrikaanse reus te 

bedwingen. In de tweede helft van de negentiende eeuw worden overal ter wereld bergen beklommen, 

de een nog hoger dan de ander (zie tabel 1), en komt er steeds meer medische kennis over hoogteziekte 

ter beschikking. Het eerste boek dat uitsluitend aan deze ziekte is gewijd, verschijnt in 1854: ‘Die 

Bergkrankheit, oder der Einfluss des Ersteigens grosser Höhen auf den thierischen Organismus’, van 

Conrad Meyer-Ahrens. In dit boek komen we nog allerlei, in het licht van onze kennis bezien, 

merkwaardige verklaringen voor het fenomeen hoogteziekte tegen. Zo verklaarden sommige geleerden 

de moeilijkheden met lopen, die op hoogte soms optreden, aan de hand van de lage luchtdruk; deze zou 

het heupgewricht instabieler maken. Nu weten wij dat een lage omgevingsdruk ook tot een lage druk in 

het lichaam leidt (wet van Pascal), en dat dus geen sprake is van luchtdrukverschillen tussen een 

gewricht en de omgeving. Nee, deze klachten zijn te verklaren door zuurstoftekort, vermoeidheid en 

soms hersenoedeem. In 1913 verschijnt Ravenhill’s  ‘Some experiences of mountain sickness in the 

Andes’, waarin voor het eerst zeer goede beschrijvingen van acute hoogteziekte, longoedeem en 

hersenoedeem te vinden zijn. Gewapend met deze kennis wordt de beklimming van de hoogste berg op 

aarde, tot dusver als onbedwingbaar beschouwd, een uitdaging van de eerste orde: de Mount Everest 

komt binnen bereik.  
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Knocking the bastard off! 

De Mount Everest, met zijn 8848 meter de hoogste berg ter wereld, heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de geschiedenis van de hoogteziekte. Niet alleen omdat dit het hoogste punt op aarde is, maar ook 

omdat, geheel toevallig, de top van deze berg op de grens ligt van wat voor het menselijk organisme nog 

kortstondig te verdragen is zonder aan zuurstoftekort te overlijden. Tot het begin van de vorige eeuw 

zijn slechts geïsoleerde en soms anekdotische gegevens bekend van pogingen tot het beklimmen van 

deze gigant. De eerste grote expedities naar de top van deze berg vinden plaats in de jaren 1921 (de 

beroemde Reconnaissance-expeditie onder leiding van luitenant-kolonel C.K. Howard-Bury), 1922 

(onder leiding van brigadegeneraal C.G. Bruce) en 1924 (onder leiding van luitenant-kolonel E.F. 

Norton). Tijdens deze laatste expeditie wordt de recordhoogte van 8573 meter bereikt, 300 meter onder 

de top. Uit berekeningen met betrekking tot de maximale zuurstofopname van de mens die op die 

hoogte mogelijk is, kan worden geconcludeerd dat deze laatste 300 meter in ongeveer drie uur afgelegd 

hadden kunnen worden. Norton, die alleen en zonder extra zuurstof de laatste meters aflegde alvorens 

terug te keren, beschrijft zijn conditie op het cruciale moment waarop hij moest besluiten al dan niet 

door te zetten. ‘I was seeing double, and in a difficult step was sometimes in doubt where to put my 

feet. I became extremely short of breath… In an hour I had gained but little - probably under 100 feet in 

height, and in distance perhaps 300 yards…’ Norton realiseerde zich dat hij van een eventueel bereikte 

top niet meer binnen een veilige tijd kon terugkeren. Hij besloot de beklimming te beëindigen, wat een 

dramatische beslissing moet zijn geweest. Het bekendste drama dat zich tijdens deze expeditie 

afspeelde, was echter de dood van twee inmiddels zeer beroemde klimmers, die deel uitmaakten van 

deze expeditie: Mallory en Irvine. Twee dagen nadat Norton bijna de top bereikte, vertrokken zij voor 

een laatste poging, waarvan zij niet meer zijn teruggekeerd. Of zij de top hebben bereikt, zal nooit 

bekend worden. De vondst van het lichaam van Mallory in 1999 heeft daarover geen aanwijzingen 

opgeleverd. Na deze dramatische expeditie werd de beklimming van de Everest tijdelijk verboden door 

de Tibetaanse autoriteiten, onder andere omdat de expeditieleden zich niet hadden gehouden aan de 

afgesproken route. Hoewel in de jaren dertig nog een aantal expedities heeft plaatsgevonden, vallen er 

tot na de Tweede Wereldoorlog weinig successen te melden. Niemand bereikte de top, velen lieten het 

leven. Interessant is nog wel een onderdeel van een verslag van Shipton, die in 1943 op ongeveer 8400 

meter het volgende schrijft. ‘I suddenly found I was suffering from aphasia and could not articulate 

words properly. For example if I wished to say ‘give me a cup of tea’ I would say something entirely 

different - may be “tram-car, cat, put’’…’. Wij weten inmiddels dat dit (aan zuurstoftekort toe te 

schrijven) verschijnsel vaker voorkomt op grote hoogte, net als de problemen met het zien die Norton 

bij zichzelf waarnam.  

Werd de Everest tot ongeveer 1950 vooral vanuit Tibetaanse zijde beklommen, politieke ontwikkelingen 

in de regio (onder andere de invasie in Tibet door China in 1950, de machtswisseling in Nepal gevolgd 

door toenadering tot het Westen) leiden ertoe dat de jaren erna vooral vanuit Nepalese zijde wordt 

geklommen. Deze pogingen hebben echter geen succes en gaan gepaard met het verlies van vele 

klimmers, hetzij door ongelukken, hetzij door long- en/of hersenoedeem. Intussen is de beklimming van 

de Everest een onderwerp van zware internationale competitie en in veel landen een zaak van nationaal 

prestige geworden. Iemand zal de eerste zijn, maar wie? Op 10 maart 1953 vertrekt uit Kathmandu de 
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expeditie die uiteindelijk tot succes zal leiden. Tenzing Norgay en Edmond Hillary, wier namen voor altijd 

aan deze gebeurtenis verbonden blijven, zijn zich zeer wel bewust van alle risico’s. Zij besteden tijdens 

de beklimming veel tijd en energie aan het smelten van enorme hoeveelheden sneeuw, omdat zij het 

voorkómen van uitdroging als een cruciale factor voor succes beschouwen. Ook gebruiken zij bij hun 

beklimming zuurstof uit flessen. Op 29 mei om 11.30 uur ’s morgens staan zij ten slotte op de top, onder 

het uitschreeuwen van de kreet ‘Well, we knocked the bastard off!’ 

Dit succes is te danken aan een aantal factoren: 

- De technische voorzieningen waren inmiddels beter dan zij ooit waren geweest; vooral de ontwikkeling

van tijdens het klimmen bruikbare zuurstofapparaatuur heeft een belangrijke rol gespeeld.

- De bekendheid met uitdroging door de extreem droge lucht en het vochtverlies door de zeer frequente

ademhaling had tot gevolg dat Hillary en Tenzing apparatuur meenamen om sneeuw te kunnen smelten;

het ontbreken hiervan was eerdere expedities en klimmers fataal geworden.

- De klimmers hadden ervaring met de berg en de route. Dit gold vooral voor Tenzing, die al enkele

eerdere pogingen had ondernomen met andere expedities.

- De klimmers hadden een sterke motivatie, ja zelfs een obsessie, om het beoogde doel te bereiken. Uit

diverse medische studies van de lichamelijke functies van klimmers is komen vast te staan dat sommige

mensen beter reageren op lage zuurstofconcentraties dan anderen en/of efficiënter met zuurstof

omgaan. De ‘drive’ om een gesteld doel te bereiken is echter zeer bepalend gebleken voor succes, en

helaas soms ook voor het nemen van onverantwoorde risico’s.

Na het succes van Hillary en Tenzing wordt het een van de grootste uitdagingen voor veel 

bergbeklimmers om de top van de Everest te bereiken zonder het gebruik van extra zuurstof. Tot in de 

jaren dertig geloven beroemde medische deskundigen dat dit fysiek onmogelijk is. Zij hebben het fout: 

in 1978, 25 jaar na Tenzing en Hillary, bereiken Messner en Habeler de top zonder gebruik te maken van 

extra zuurstof. Gemakkelijk gaat dat echter niet, zoals blijkt uit de beschrijving van de laatste meters 

door Messner: ‘After every step we huddle over our axes, mouth agape, struggling for sufficient breath 

to keep our muscles going. I have the feeling I am about to burst apart. As we get higher, it becomes 

necessary to lie down to recover our breath… At a height of 8800 meters we can no longer keep on our 

feet while we rest. We crumpled to our knees, clutching our axes… Breathing becomes such a strenuous 

business that we scarcely have strength left to go on. Every ten or fifteen steps we collapse into the 

snow to rest, then crawl on again…’ 

Nadien zijn velen hen gevolgd, al hebben de meeste klimmers nog steeds wel degelijk extra zuurstof 

nodig. Intussen (cijfers tot 2014) heeft de berg aller bergen al meer dan 200 slachtoffers geëist: één 

dode op elke dertig pogingen, en één voor elke vijf succesvolle beklimmingen. Hoogteziekte en andere 

gezondheidsproblemen blijken voor de fanatieke beklimmer van deze berg geen drempel; ongevallen en 

overmoed gaan hand in hand met dadendrang en ambitie. Commerciële belangen worden groter en 

groter: zonder sponsor is een beklimming van de Everest voor velen te kostbaar geworden. Mensen die 

onvoldoende bekend zijn met klimtechnieken kunnen tegenwoordig, zo zeggen sommigen, tegen 
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betaling de top op worden gesleept. Niet altijd loopt dat goed af. De dramatische gebeurtenissen in 

1996, waarbij negen leden van verschillende commerciële expedities vrijwel tegelijk op de Everest 

overleden, inclusief de beroemde gidsen Scott Fischer en Rob Hall, onderstrepen dat nog eens (zie onder 

meer ‘Everest. Mountain without mercy’, door Broughton Coburn. Uitgave van National Geographic 

Society, 1997), en ‘Into thin air’ van John Krakauer en ) zelfde ramp, andere visie over de oorzaken)  ‘The 

Climb’. van Boukreev.  

Dit is een somber verhaal voor wie dit boek juist heeft aangeschaft om gezond te blijven in de bergen. 

Toch is dat gelukkig heel goed mogelijk. Dit boek is niet in de eerste plaats geschreven voor Everest-

beklimmers en voor degenen die het extreme hooggebergte opzoeken, al kunnen ook zij baat hebben bij 

sommige adviezen. De Kilimanjaro, grote delen van de Himalaya, de Cotopaxi, de Elbrus, de Mont Blanc 

en vele andere bergen zijn echter (meestal) minder vijandig. Hun toppen staan dan ook voor je open. 

Helaas vallen ook op die bergen elk jaar weer doden. Gezond thuiskomen wil uiteraard iedereen. Daar 

moet je echter iets voor doen en iets voor laten. In de volgende hoofdstukken gaan we daar op in.  

Commerciële expedities nemen soms meer risico’s dan verstandig is. 
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Tabel 1 Selectie van hoogtepunten (in meters).  

Aangegeven hoogten en spelling van namen kunnen van bron tot bron wat verschillen. 

Afrika 

Mt. Kilimanjaro (Tanzania)  5896 

Mt. Kenya (Kenia)  5199 

Mt. Stanley (Ruwenzori, Uganda) 5109 

Jebel Toubkal (Marokko)  5030 

Australia/Oceania 

Puncak Jaya  (Indonesia)  4167 

Aoraki / Mt. Cook (N.Zeeland) 3754 

Antarctica 

Vinson Massif 4897 

Azië 

Mt. Everest (Tibet, Nepal)  8850 

K2 (China, Pakistan)  8611 

Kangchenjunga (India, Nepal)  8586 

Lhotse (Nepal)  8501 

Makalu (Nepal)  8462 

Cho Oyu (Nepal)  8201 

Dhaulagiri (Nepal)  8167 

Manaslu (Nepal)  8156 

Nanga Parbat (Pakistan)  8125 

Annapurna (Nepal)  8091 

Gasherbrum I (Pakistan, China) 8068 

Broad Peak (Pakistan, China)  8047 

Gasherbrum II(Pakistan,China)  8035 

Shisha Pangma (Nepal, Tibet)  8013 

Nuptse (Nepal)  7861 

Nanda Devi (India)  7816 

Pik Kommunizma (Tajikistan)  7495 

Mt. Fuji (Japan)  3776 

Yari-ga-take  (Japan)  3179 

Noord-Amerika 

Mt. McKinley (Denali)  6194 

Mt. Logan  6050 

Mt. Saint Elias  5489 

Mt. Whitney  4417 

Pikes Peak, Rocky Mountains 4300 

Mauna Kea (Hawaii)  4200 

Mt. Robson (Canad. Rockies)  3954 

Zuid- en Midden-Amerika 

Aconcagua (Argentinië)  6962 

Ojos del Salado (Chili)  6893 

Tupungato (Chili)  6800 

Pissis (Argentinië)  6779 

Huascaran (Cordillera Blanca, Peru) 6768 

Chimborazo (Ecuador)  6310 

Cotopaxi (Ecuador)  5897 

Citlaltépetl (Mexico)  5610 

Popocatépetl (Mexico)  5465 

Chacaltaya (Bolivia)  5200 

Ticlio (Peru)  4800 

Morococha (Peru)  4550 

Mina Aguilar (Argentinië)  4515 

El Alto (Bolivia)  4100 

Potosi (Bolivia)  4060 

La Paz (Bolivia)  3665 

Europa 

Mt. Elbrus (Kaukasus, Georgië)  5641 

Mt. Blanc (Frankrijk, Italië)  4807 

Dufourspitze (Zwitserland, Italië)  4634 

Monte Rosa (Zwitserland, Italië)  4633 

Matterhorn (Zwitserland)  4478 

Jungfrau (Zwitserland)  4157 

Eiger (Zwitserland)  3970 

Grossglockner (Oostenrijk)  3798 

Pico de Teide (Tenerife)  3718 

Mulhaçén (Sierra Nevada, Spanje) 3480 

Marmolada (Dolomieten, Italië)  3342 

Hoge Tatra (Tsjechië)  2438 

Ben Nevis (Schotland)  1344 

Vaalserberg (Nederland)    322 
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 HOOFDSTUK 2 

Wat is hoogteziekte en hoe ontstaat het? 

Zuurstof en zuurstoftekort 

Hoogteziekte wordt veroorzaakt door een tekort aan zuurstof in het lichaam. Het percentage zuurstof in 

de ons omringende lucht is ongeveer 21%; dat percentage is vrijwel onafhankelijk van de hoogte waarop 

we ons bevinden. Ook lucht heeft een gewicht: de luchtdruk, meestal aangeduid in millimeter kwik 

barometerdruk (mm Hg) of in Pascal (Nm-2), waarbij 1 mm Hg = 133,3226 Pascal. Op zeeniveau wordt 

de lucht samengeperst door de luchtkolom erboven, waardoor hij comfortabel ‘dik’ is. Echter, bij het 

toenemen van de hoogte, daalt de luchtdruk door de afname van het gewicht van de luchtkolom er 

boven: de lucht wordt ‘dunner’ en bevat minder moleculen zuurstof. Rond de evenaar is de 

luchtdichtheid het grootst, dus hoe verder de te beklimmen berg van de evenaar afligt, hoe lager de 

luchtdruk is en hoe minder zuurstof beschikbaar is op eenzelfde hoogte. Het klimaat en de seizoenen 

beïnvloeden eveneens de luchtdruk, maar de invloed van de hoogte domineert. Gemiddeld is elke 5500 

meter sprake van halvering van de barometerdruk: van zeeniveau tot 5500 meter daalt deze van 760 tot 

ongeveer 380 mm Hg. Elke liter lucht bevat dan veel minder van alle soorten normale moleculen: 

zuurstof, stikstofoxide, waterstof, kooldioxide, en nog enkele minder belangrijke moleculen. Doordat er 

minder zuurstofmoleculen per liter lucht beschikbaar zijn, neemt de hoeveel¬heid zuurstof die per 

ademhaling door het lichaam kan worden opgenomen, af. Doordat minder zuurstof wordt opgenomen, 

daalt over dat hoogteverschil (0-5500 m) de hoeveelheid zuurstof in de slagaderen (de slagaderlijke 

zuurstofspanning: PaO2) van 94 tot ongeveer 40 mm Hg. Het lichaam gaat ‘slim’ met het zuurstoftekort 

om, o.a. door ervoor te zorgen dat er relatief meer zuurstof aan het hemoglobine in de rode bloedcellen 

wordt gebonden dan onder normale omstandigheden. Daardoor pakt dit minder slecht uit dan je zou 

verwachten. Het percentage aan de rode cellen gebonden zuurstof (%SaO2) in de slagaderen daalt 

desondanks tussen zeeniveau en 5500 meter van 97 tot gemiddeld ongeveer 75%. Toch blijft het 

lichaam dezelfde behoefte aan zuurstof houden om normaal te kunnen functioneren en presteren. Om 

de zuurstofvoorziening op peil te houden, past het lichaam zich aan de veranderde omstandigheden 

aan. Niet bij iedereen lukt dat even goed. 

Lichamelijke reacties op zuurstoftekort 

Terwijl je klimt, verandert de omgeving voortdurend. Gedeeltelijk kun je dat waarnemen, zoals de 

veranderingen in flora en fauna en de daling van de luchttemperatuur. Andere veranderingen vinden 

schijnbaar ongemerkt plaats. Een daarvan is de geleidelijk dalende luchtdruk en de daarmee 

samenhangende daling van de zuurstofdruk in het bloed, waardoor zich minder zuurstof kan binden aan 

het hemoglobine. Dat is de rode kleurstof in de (daarom) rode bloedcellen. Deze rode bloedcellen 

transporteren de zuurstof naar de organen, waar deze als brandstof wordt gebruikt om de energie op te 

wekken die het lichaam nodig heeft. De zuurstofbehoefte van het lichaam wordt, voor eenzelfde 

prestatie, niet minder op hoogte. De daling van het aanbod leidt ertoe dat, naarmate je hoger komt, je 
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lichaam een steeds groter deel van de beschikbare zuurstof nodig heeft voor de basale functies als 

ademhalen en het laten werken van alle organen. Voor de spieren is procentueel en absoluut steeds 

minder zuurstof beschikbaar, terwijl het hart en de longen steeds harder moeten werken. Het lopen en 

nog meer het klimmen vereisen met het stijgen geleidelijk meer inspanning en zijn daarom steeds 

moeilijker lang achtereen vol te houden. Boven 6000 meter is gestaag en continu klimmen niet meer 

mogelijk en wordt frequent stoppen om weer ‘op adem te komen’ noodzakelijk. Boven 8000 meter zijn 

per stap meerdere ademteugen nodig. Op de top van de Mount Everest (8850 meter) is de hoeveelheid 

aan hemoglobine gebonden zuurstof nog maar de helft van normaal. Ruim eenderde van alle zuurstof is 

dan alleen al nodig om de ademhalingsspieren gaande te houden, tegen ongeveer 7% op zeeniveau. De 

rest is vrijwel geheel nodig om de noodzakelijke lichaamsfuncties te behouden. Dit betekent dat de 

beschikbare hoeveelheid zuurstof die je voor klimmen en dalen nodig hebt, tot vrijwel nul is 

gereduceerd. Een mens houdt het zonder extra zuurstof op die hoogte dan ook niet lang vol. Wel 

bestaan er grote verschillen tussen mensen in het vermogen zich lichamelijk aan hoogte aan te passen; 

dit aanpassingsvermogen berust grotendeels op aanleg en is mede van invloed op het risico om 

hoogteziekte te krijgen.  

Tijdens het klimmen probeert je lichaam zich op verschillende manieren aan te passen, maar het slaagt 

daar steeds minder goed in naarmate je hoger klimt. Hieronder volgen de belangrijkste veranderingen 

die zonder dat je daar invloed op hebt, optreden. 

1. Je hart gaat (in rust) ongeveer 10 à 15 slagen per minuut sneller kloppen, waardoor per tijdseenheid

meer bloed wordt rondgepompt. Deze reactie begint vrijwel onmiddellijk bij het stijgen. Na ongeveer

tien dagen daalt de hartfrequentie door aanpassing weer naar (bijna) normale waarden, tenzij je

extreem hoog (boven 5000 meter) zit. Het is nuttig om vóór de beklimming bij jezelf vast te stellen wat je
hartslagfrequentie in rust is (goed te meten aan je pols). Dan heb je een vergelijkingswaarde, mocht je

later willen controleren of je pols te sterk is gestegen, wat op acute hoogteziekte og beginnend

longoedeem kan wijzen. In hoofdstuk 7 tref je een handig methode aan om te bepalen of en zo ja in

welke mate hoogteziekte in het spel is.

Overigens is het zo dat je maximale hartfrequentie (die leeftijds- en geslachtsgebonden is) afneemt met

het stijgen. Daardoor daalt het maximale zuurstoftransport en dus het maximale

zuurstofopnamevermogen, ondanks alle pogingen tot aanpassing van je lichaam. Vooral bij een flinke

inspanning merk je dat goed. Een goede conditie helpt dan wel!

2. De bloedvoorziening naar je hersenen neemt toe om het hersenweefsel, dat zeer gevoelig is voor

zuurstoftekort, van meer zuurstof te voorzien. De bloedvoorziening naar sommige andere weefsels en

organen, zoals de darmen, neemt af om zuurstof te sparen.

3. Je gaat dieper ademhalen, waardoor ook lucht terechtkomt in delen van de longen die normaal niet

meedoen met de uitwisseling van zuurstof. Hierdoor probeert je lichaam per ademhaling meer zuurstof

in het bloed op te nemen. Ook dit is een reactie van het lichaam die parallel met de stijging sterker

wordt.
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4. Je gaat sneller ademhalen. Normaal ademen wij in rust ongeveer 12 keer per minuut in en uit. Op

hoogte stijgt deze frequentie in rust geleidelijk tot 15 à 20, en bij zware fysieke inspanning zelfs tot

boven de 50. Een ademhalingssnelheid in rust van boven de 20 is altijd reden om aan beginnend

longoedeem te denken (zie hoofdstuk 6). Door sneller en dieper te ademen wordt per tijdseenheid meer

zuurstof in het bloed opgenomen en meer kooldioxide (koolzuurgas) uitgeademd. Op extreme hoogten

wordt de frequentie waarin een mens nog kán ademhalen mede de beperkende factor. De combinatie

van dieper en sneller ademhalen leidt tot liters extra vochtverlies per dag via de longen, nog versterkt

door het feit dat lucht op hoogte erg droog is en het lichaam probeert die droge lucht te bevochtigen.

Uitdroging op hoogte is dan ook een belangrijke bedreiging, we komen er in hoofdstuk 3 nog op terug.

5. Als afvalproduct van de stofwisseling ontstaat in ons lichaam kooldioxide (CO2). De door het

zuurstoftekort sterk toegenomen ademhaling leidt tot een veel te grote uitademing van CO2. Hierdoor

ontstaat een verhoging van de zuurgraad van het bloed: de pH stijgt, het bloed wordt licht alkalisch.

Deze situatie zou tot allerlei gezondheidsproblemen leiden als ons lichaam hiertegen niets zou kunnen

doen. Het lichaam probeert zich echter aan deze situatie aan te passen. De nieren reageren op een

alkalose door bicarbonaat uit te wassen, maar dit compensatiemechanisme duurt enige dagen en is niet

volledig. Wel gaat deze uitwassing gepaard met water, waardoor je tijdens het aanpassingsproces ook

meer gaat plassen (zie punt 8).

6. De bloeddruk in je slagaderlijke longvaten en haarvaatjes neemt, eveneens vrijwel evenredig met het

stijgen, flink toe. Dat komt door een reactie op de dalende zuurstofspanning in de ingeademde lucht,

waardoor de bloedvaatjes op vele plaatsen in de longen samentrekken. Dit fenomeen wordt versterkt

wanneer koude lucht wordt ingeademd. Ter compensatie gaan in andere longdelen meer kleinere

longvaatjes waar normaal weinig of geen bloed door stroomt wat verder open staan. Per ademhaling

kan daardoor op die plaatsen weer wat meer zuurstof uit de ingeademde lucht worden opgenomen.

Door de hogere bloeddruk in de longvaten kan ook de bloeddruk in het rechterdeel van het hart stijgen.

Hartafwijkingen in dit deel van het hart kunnen op hoogte dan ook sneller problemen veroorzaken. De

hoge druk in de longen veroorzaakt soms lekkage van de vaatjes, waardoor ernstige problemen kunnen

ontstaan (zie hoofdstuk 6).

7. De hoeveelheid rode kleurstof in je bloed neemt toe door een toename van het enzym erytropoëtine

(EPO), dat de aanmaak van hemoglobine in de rode bloedcellen bevordert. Daardoor kan er meer

zuurstof naar de cellen worden vervoerd. Een volledig aan de hoogte aangepast persoon kan uiteindelijk

wel 30 tot 50% meer rode bloedcellen hebben. Deze EPO-reactie begint al binnen enige uren, maar een

effectieve toename van het hemoglobinegehalte treedt pas na vele weken verblijf op hoogte op, zodat je
daar tijdens een vakantie van bijvoorbeeld drie weken geen profijt van hebt. Wel neemt de hoeveelheid

van een bepaald enzym (2,3-difosfoglyceraat) in de rode bloedcellen iets toe op hoogte. Dit bevordert de

afgifte van zuurstof naar de cellen enigszins. Langdurig verblijf op hoogte leidt daarnaast tot

aanpassingen in de weefsels (onder andere betere doorbloeding van de spieren, meer kleine

bloedvaatjes, meer rode bloedcellen), die dan een efficiënter transport en gebruik van zuurstof mogelijk

maken. Bespreking hiervan valt buiten de context van dit boekje, aangezien de gemiddelde toerist hier

niet aan toekomt.
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8. Je gaat boven 2500 meter door de aanpassing (uitscheiding van bicarbonaat ter correctie van de

zuurgraad) tijdelijk wat meer plassen. Je merkt dat bijvoorbeeld doordat je ’s nachts een of twee keer je

bed (slaapzak) uit moet. Door het vochtverlies dat hiervan het gevolg is, droog je een beetje uit en je

bloed wordt iets geconcentreerder. Dit hoort allemaal nog bij een normaal verlopend

acclimatisatieproces. Sommige mensen houden juist vocht vast, en nemen in een paar dagen kilo’s in

gewicht toe. Het is waarschijnlijk dat het risico op hoogteziekte in deze gevallen is vergroot, het wijst in

ieder geval op een minder goede acclimatisatie. Ben je dus zo’n ‘vochtvasthouder’ dan moet je goed op

klachten van hoogteziekte letten en zo nodig maatregelen treffen, bijvoorbeeld langzamer stijgen of

Diamox (waarover later) gebruiken.

9. Om nog niet tot in detail begrepen redenen reageert het lichaam op zuurstoftekort, in combinatie met

de hoogte, ook op een andere, ongewenste, wijze: de wanden van de kleine bloedvaatjes in het lichaam

gaan op grotere hoogte een beetje ‘lekken’. De hoge druk in de vaatjes (zie punt 6 hierboven) speelt

daarbij een rol, maar ook komen bepaalde stoffen in het lichaam vrij die de doorlaatbaarheid van

bloedvaatjes vergroten. Daardoor treedt er vocht uit de bloedvaten, dat terechtkomt in de omringende

weefsels waar het onttrokken is aan de bloedcirculatie. Je droogt dus ook om deze reden een beetje

(verder) uit, ook al is het vocht elders in je weefsels aanwezig. Waarschijnlijk is dat bij veel mensen die

naar hoogten boven 2500 meter klimmen wel een beetje het geval, maar de meeste klimmers merken

het niet en hebben dus geen last. Gemiddeld gaat het om in totaal 5 tot 10% van het totale bloedvolume

op zeeniveau, dus ongeveer 250 tot 500 ml. De ernstigste en soms dodelijke vormen van vochtlekkage

door zuurstoftekort zien we in de longen en in de hersenen. Dit wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk

5 (hersenen) en hoofdstuk 6 (longen).

De eerste paar dagen speelt het grootste deel van de acclimatisatie zich af op de hoogte waarop je bent; 

eventuele hoogteziekteklachten verdwijnen dan ook meestal binnen die periode. Na gemiddeld een 

week tot tien dagen is het acclimatisatieproces grotendeels afgerond, uitgezonderd de genoemde 

aanpassingsreacties op lange termijn. Daarna is het zeer onwaarschijnlijk dat je op die hoogte nog 

hoogteziek wordt. Als je verder klimt, loop je opnieuw risico: je lichaam moet zich telkens aan een 

nieuwe hoogte aanpassen. Boven ongeveer 5500 meter acclimatiseert je lichaam niet meer volledig en 

boven 7000 meter nog nauwelijks. De acclimatisatie van je lichaam gaat na afdaling weer verloren in 

ongeveer hetzelfde tempo als de aanpassing bij klimmen. Ga je na een week of twee op hoogte omlaag, 

en vervolgens na twee weken weer omhoog, dan moet je lichaam dus vrijwel opnieuw beginnen zich 

aan de nieuwe hoogte aan te passen. Ook na een veel langer verblijf op grote hoogte en een daarop 

volgend verblijf van meer dan een week op zeeniveau, moet je lichaam zich gedeeltelijk (afhankelijk van 

de duur van het lage verblijf) opnieuw instellen op de hoogte. Dan loop je dus dezelfde risico’s als 

mensen die voor het eerst naar die hoogte klimmen. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij hoog 

wonende mensen die periodiek op een veel lager niveau verblijven voor werk of vakantie. In zulke 

situaties beschikt het lichaam wel over meer rode bloedcellen, omdat de levensduur van deze cellen 

ongeveer 120 dagen is, zodat de zuurstofvoorziening wel wat beter is dan bij ‘laaglanders’. 

De meeste van de genoemde reacties van je lichaam dragen bij tot een minder sterke daling van de 

concentratie zuurstof in je bloed dan het geval zou zijn zonder deze reacties. Deze aanpassing is echter 

nog steeds onvoldoende vergeleken met de uitgangssituatie: het moment waarop je van huis vertrok. In 
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figuur 4 (hoofdstuk 6) kun je zien dat tussen zeeniveau en 8850 meter de zuurstofverzadiging van het 

hemoglobine (SaO2%) in rust afneemt van bijna 100 tot iets onder 60%. Zodra je inspanningen gaat 

leveren, dus tijdens het klimmen, daalt dit percentage nog verder, soms tot onder de 50%. In rust stijgt 

het dan weer. Bij goed aan de hoogte aangepaste personen is de invloed van inspanning op de 

zuurstofverzadiging veel minder groot. De gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van dit tekort aan 

zuurstof, worden allemaal samengevat onder het begrip ‘hoogteziekte’, al gaat het eigenlijk om enkele 

verschillende soorten ziekte door zuurstofgebrek. De ernst van de problemen varieert: van ‘stelt weinig 

voor’ tot ‘levensbedreigend’. We zullen de meest voorkomende problemen hierna uitvoerig bespreken. 

 Aanleg voor longoedeem bij een eigenwijze klimmer 

Jan van Dalen is een ervaren klimmer. Hij heeft tijdens beklimmingen al meerdere malen last 

gehad van hoogteziekte, en twee keer heeft hij longoedeem gehad, ondanks het feit dat hij zich 

hield aan de adviezen om geleidelijk te acclimatiseren. Hij heeft al geprobeerd met Diamox 

(acetazolamide) de klachten te voorkomen, maar daar werd hij nog misselijker van dan hij al was. 

Jan is verder een kerngezonde man. Van zijn arts kreeg hij nifedipine (zie onder longoedeem) 

mee, met het advies om bij het begin van klachten vier keer per dag een tablet van 10 mg te 

slikken. Bovendien werd hem aangeraden een draagbare hyperbare drukzak mee te nemen. Bij 

zijn eerstvolgende tocht (opnieuw zonder drukzak!) kreeg Jan weer longoedeem. Door 

onmiddellijk met de nifedipine te beginnen werd zijn conditie zoveel beter dat hij vrij snel veilig 

kon afdalen, waarna de klachten afnamen. Commentaar: Jan heeft aanleg voor hoogteziekte en 

longoedeem en zou er verstandiger aan doen niet meer te klimmen. Jan blijkt bovendien last te 

hebben van een relatief zeldzame bijwerking van acetazolamide: misselijkheid (terwijl hij daar al 

last van had vanwege de hoogteziekte). Nu het advies om een andere hobby te zoeken door Jan 

niet wordt overgenomen, is de drukzak in combinatie met nifedipine een goed advies. 

Eigenwijsheid van Jan (de drukzak vond hij te kostbaar) had hem duur kunnen komen te staan. 

Door nifedipine heeft hij in ieder geval tijd gewonnen en is hij met minder problemen weer 

beneden gekomen. Een preventieve behandeling met dit middel moet echter in het algemeen 

worden ontraden (zie hoofdstukken 3 en 6) vanwege de bijwerkingen.   
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Het risico om hoogteziekte te krijgen 

Veel mensen denken dat hoogteziekte alleen vóórkomt op zeer grote hoogte in verre landen. Dat is een 

vergissing. Ook in de Alpen wordt de ziekte al op relatief lage hoogten regelmatig gezien. Hierbij zij 

aangetekend dat hoogteziekte niet voorkomt bij ‘retourtjes’, dus bij weer dalen naar het startniveau 

binnen een uur of 8 na het bereiken van het hoogste punt. In Chamonix kun je bijvoorbeeld in no-time 

van 0 naar 3800 meter met een lift. Lichte klachten als wat hoofdpijn of wat licht in het hoofd komen 

dan wel voor, maar de tijd om ernstige klachten te ontwikkelen is dan gewoon te kort omdat iedereen 

binnen enkele uren weer omlaag gaat. Er moet dus altijd een verblijf op hoogte van minimaal een uur of 

acht (meestal een overnachting) aan de orde zijn wil hoogteziekte kunnen ontstaan. 

Een veelgehanteerde ruwe indeling van de kans op hoogteziekte in relatie tot hoogte en afhankelijk van 

de stijgsnelheid is de volgende: 

- 2500 tot 3500 meter: hoog. Kans op meestal lichte vorm van hoogteziekte gemiddeld 25%;

- 3500 tot 5500 meter: zeer hoog. Kans op ook ernstiger en soms zelfs fatale vormen van hoogteziekte

gemiddeld 65%;

- 5500 tot 8850 meter (hoger kun je niet klimmen bij ontbreken van bergtoppen): extreem hoog. Kans

op lichte tot ook zeer ernstige vormen van hoogteziekte loopt op tot vrijwel 100%.

De kans om hoogteziekte te krijgen heeft weinig te maken met de lichamelijke conditie. Er zijn zelfs 

aanwijzingen dat mensen in goede conditie geneigd zijn zichzelf te overschatten en te snel te klimmen, 

hetgeen het risico juist verhoogt. Natuurlijk is een goede conditie wel nodig om te kunnen presteren. 

Ook de leeftijd en het geslacht houden weinig verband met de kans op hoogteziekte. Mogelijk wordt de 

gevoeligheid boven de 60 jaar wat minder (zie hoofdstuk 9).  

Kleine kinderen en mensen (o.a. geestelijk gehandicapten) die niet in staat zijn hun eventuele klachten 

zelf te verwoorden, kunnen beter niet langer dan enige uren aan hoogten boven 2500 meter worden 

blootgesteld. Sommige personen zijn gevoeliger voor hoogteziekte dan anderen. Dat is een kwestie van 

‘aanleg’. De beste voorspeller voor het krijgen van hoogteziekte is het feit dat men het bij een eerdere 

Vier factoren zijn van doorslaggevend belang bij de kans op hoogteziekte: 

- de snelheid van stijgen; hoe sneller omhoog hoe groter het risico, in combinatie met:

- de slaaphoogte; hoe groter het slaaphoogteverschil tussen start en dag-eindpunt hoe groter

het risico; tot 600m per dag wordt vaak nog acceptabel geacht

- de fysieke inspanning; hoe inspannender de beklimming hoe groter het risico

- aanleg; dit heb je niet in de hand maar als je het meermalen ervaren hebt: stijg nog langzamer
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klim ook heeft gekregen. Mensen die eenmaal hoogteziekte hebben gehad, lopen een volgende keer 

eenzelfde - in vergelijking met anderen: groter - risico om weer hoogteziekte te krijgen. Voor hen is het 

treffen van de in dit boek aanbevolen voorzorgsmaatregelen nóg belangrijker dan voor hen die uit 

ervaring weten niet zo ‘gevoelig’ te zijn voor deze ziekte.   

Naast de genoemde 4 doorslaggevende factoren zijn ook de volgende factoren nog van belang bij het 

vergroten van de kans op hoogteziekte: 

- Snel stijgen naar hoogten boven ongeveer 4500 meter zonder rustdagen in te lassen.

- (Veel) te dik zijn. Erg dikke mensen hebben een oppervlakkiger ademhaling en meer moeite om hun

zuurstofsaturatie op niveau te houden.

- Uitdroging. Komt op hoogte veel voor en leidt mogelijk tot een trager aanpassingsproces. Bovendien

ontstaan klachten die ook op hoogteziekte kunnen lijken (zie hoofdstuk 3) en door uitdroging neemt de

fysieke conditie sterk af: je komt niet meer boven!

- Ziekten die men al had vóór de beklimming. Met name sommige hart- en longziekten en

bloedarmoede, maar ook andere ziekten zijn hier van belang. Sommige medicijnen kan men beter niet

gebruiken. In hoofdstuk 9 gaan we hier verder op in.

Factoren die hoogteziekte weliswaar niet rechtstreeks bevorderen maar die klimmen zeer kunnen 

bemoeilijken en klachten doen verergeren zijn de volgende. 

- Roken tijdens de tocht, doordat dan de zuurstofafgifte van het hemoglobine naar de weefsels wordt

verminderd.

- Gebruik van alcohol, ook tijdens rustpauzes van de tocht, aangezien alcohol de urineproductie

verhoogt en daardoor je vochtbalans verstoort. Daarnaast heeft alcohol nog vele andere schadelijke

nevenwerkingen, onder andere op je zenuwstelsel en je motoriek. Ook kan het gebruik van alcohol je

optimistischer maken over je conditie dan deze is, waardoor je symptomen ontkent of niet onderkent en

je verder stijgt terwijl je conditie dat eigenlijk niet toelaat.

- Hoge omgevingstemperatuur, door het dan soms extreme vochtverlies, in combinatie met te weinig

drinken.

- Zeer lage omgevingstemperatuur, door afkoeling, en door vochtverlies via de ademhaling omdat de

lucht op hoogte erg droog is. Per 1000 meter stijgen daalt de luchttemperatuur met gemiddeld 6,5

graden Celsius.

Uit deze opsomming kun je al concluderen dat hoogteziekte in het algemeen is te voorkómen door met 

de genoemde factoren rekening te houden. Tevens kun je er de juiste behandeling uit afleiden. Dat geldt 

ook voor mensen die gevoelig zijn gebleken voor deze ziekte. De hierboven genoemde percentages van 

mensen die ziek worden zijn veel hoger dan verwacht mag worden wanneer mensen zich zouden 
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houden aan een aantal richtlijnen. Uit onwetendheid, tijdsdruk of eigenwijsheid doen veel mensen dat 

niet.   

Overigens: als je zonder klachten hoog bent gekomen, of inmiddels klachtenvrij bent geworden, en je 

krijgt tijdens het afdalen (opnieuw) klachten, dan is dat meestal geen hoogteziekte. Wel komt het in 

zeldzame gevallen voor dat mensen ook nog tijdens het afdalen last van vochtophoping (gezicht, benen) 

krijgen. Meestal gaat dat binnen een of twee dagen over, maar in ernstige gevallen kan het nodig zijn 

toch een arts te raadplegen. Dat is zeker het geval als ook sprake is van benauwdheid, omdat 

vochtophoping in de longen dan moet worden uitgesloten. Tot heden is niet bekend waarom deze 

zeldzame vorm van vochtophoping niet alleen tijdens het klimmen maar ook tijdens het afdalen kan 

voorkomen. 

Soms vragen mensen zich af waarom je in een vliegtuig geen last van hoogteziekte kunt krijgen. Immers, 

de kunstmatig in stand gehouden luchtdruk in de meeste grote vliegtuigen die op zo’n 12.000 meter 

hoogte kruisen, is vergelijkbaar met een hoogte van 1000 tot bijna 3000 meter. De Amerikaanse 

wettelijke limiet is maximaal 2400 meter voor commerciële vluchten. Meestal duren zulke vluchten 

echter te kort om veel effect op het lichaam te hebben en bovendien is het eindpunt vaak ook weer op 

zeeniveau. Alleen voor mensen met relatief ernstige ziekten van de luchtwegen en bepaalde hartziekten 

kan de iets lagere zuurstofconcentratie in het vliegtuig een bezwaar zijn, maar dan is er meestal ook 

bezwaar tegen een hoogtereis. Mocht de druk in de cabine onderweg plotseling wegvallen, dan zou je 

vrij snel overlijden door acuut zuurstoftekort, niet door hoogteziekte, maar gelukkig zijn daar in het 

vliegtuig oplossingen voor aanwezig. Ga dus gerust vliegen. Over hoogteziekte na hoog invliegen (Lhasa, 

Cusco) zullen we later nog informatie geven. 
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 HOOFDSTUK 3 

Voorkómen van hoogteziekte 

Hoogteziekte is bij vakanties of expedities in de bergen vaak de grootste spelbrekers. Gelukkig kan hoogteziekte meestal worden 
voorkomen door het treffen van een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen en/of thuis acclimatiseren aan de hoogte. In 
onderstaande overzicht vatten wij die maatregelen kort samen.

De gemiddelde trekker kan zijn risico zelf inschatten en inperken. Als uit eerdere tochten is gebleken dat je ondanks getroffen 
maatregelen toch klachten hebt gekregen, dan behoor je waarschijnlijk tot de groep gevoelige personen. De kans om tijdens je 
volgende tocht weer hoogteziekte te krijgen, is daarom groter. Je doet er dan verstandig aan je nog strikter te houden aan de 
hierna beschreven maatregelen. Door het consequent opvolgen van de gegeven adviezen kan hoogteziekte bijna altijd worden 
voorkomen, of zal in ieder geval minder ernstig verlopen. Boven de 5000 meter is het menselijk lichaam meestal niet meer in 
staat zich goed aan te passen en krijgt vrijwel iedereen min of meer hoogteziekte. Bij een langer verblijf (van weken) boven die 
hoogte wordt je fysieke en mentale conditie ook geleidelijk slechter, ook wel High Altitude Deterioration (HAD) genoemd. 
Gewichtsverlies, ernstige vermoeidheid en onvermogen om ingewikkelde handelingen uit te voeren of verantwoorde 
beslissingen te nemen komen dan dikwijls voor. Dit laatste heeft het slachtoffer meestal zelf niet in de gaten, zodat gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. In deze situatie geldt het aloude spreekwoord: Voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen van hoogteziekte en de belangrijkste preventieve maatregelen:
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1. Slapen in een hoogtetent. Sinds 2000 is het technisch mogelijk om de bergen naar huis te brengen door te slapen in 
een hoogtetent. Door op deze manier thuis te acclimatiseren aan de hoogte is de kans op hoogteziekte heel klein.

2. Zorg ervoor dat je de klachten die bij hoogteziekte passen kunt herkennen.

3. Vermijd een snelle stijging van zeeniveau naar slaaphoogten boven 2500 meter.

4. Slaap zo mogelijk 1 tot 2 nachten op een hoogte van ongeveer 2500 meter alvorens verder te klimmen.

5. Stijg wat slaaphoogte betreft, eenmaal boven de 2500 meter bij voorkeur niet meer dan 300 meter, en boven de 
4000 meter niet meer dan 150 meter per dag. Als je toch meer dan 300 respectievelijk 150 meter verder bent 
gestegen, ga dan zo mogelijk slapen op een lager niveau dan de hoogte die je overdag hebt bereikt.

6. Nooit verder klimmen naar een nieuwe slaaphoogte als je klachten hebt die niet meer op eenvoudige pijnstillers reageren. Ga 
pas hoger slapen als je klachtenvrij bent.

7. Altijd afdalen als je klachten erger worden tijdens een rust- of wandel dag op dezelfde hoogte.

8. Las een dag rust in na elke 1000 meter verder stijgen, of loop een dag op gelijke hoogte.

9. Drink altijd voldoende (alcoholvrij) om uitdroging te voorkomen (een liter extra per 1000 meter stijging) en rook niet.

10.Als je hart- en/of longklachten of andere ziekten hebt, moet je met je arts overleggen of het verstandig is in de bergen te 
lopen. Beluister het interview dat we gaven aan KX radio over hoogteziekte. 
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De gemiddelde trekker kan zijn risico zelf inschatten en inperken. Als uit eerdere tochten is gebleken dat 

je ondanks getroffen maatregelen toch klachten hebt gekregen, dan behoor je waarschijnlijk tot de 

groep gevoelige personen. De kans om tijdens je volgende tocht weer hoogteziekte te krijgen, is daarom 

Tot slot: Begin in een goede fysieke conditie aan de bergtocht, maar denk niet dat je daardoor sneller omhoog kunt. 

Op de punten 1 t/m 8 wordt in dit hoofdstuk ingegaan. Over punt 9 vind je in hoofdstuk 9 meer informatie. 

Inleiding 

Hoewel het zeker is dat er wat betreft het risico om hoogteziekte te krijgen tussen personen grote 

verschillen in aanleg bestaan, zijn er geen gangbare medische technieken om het risico voor jou 

persoonlijk van tevoren te bepalen. Wel is het mogelijk in een laboratoriumsituatie te bepalen hoe je 

lichaam op lage zuurstofconcentraties reageert. Met bepaalde tests kunnen de mensen die slecht op 

lage zuurstofconcentraties reageren, worden opgespoord. Voor de gemiddelde toerist is dat overbodig 

en bovendien erg duur want je verzekering zal dit niet betalen. Voor mensen die om bijvoorbeeld 

beroepsmatige redenen (onder meer gidsen, camerateams) absoluut vóór een beklimming meer 

inzicht willen hebben in eventuele risico’s, kan dit nuttig zijn. Gelukkig kan hoogteziekte meestal 

worden voorkómen door het treffen van een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen. In 

onderstaande tabel vatten wij die maatregelen kort samen, daarna worden sommige ervan uitvoeriger 

besproken. 

Tabel 2. Hoogteziekte kun je meestal voorkomen door de volgende punten in acht te nemen 
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1. Zorg ervoor dat je de klachten die bij hoogteziekte passen kunt herkennen en handel zo nodig volgens de 
aanwijzingen in dit boekje.

2. Vermijd een snelle stijging naar slaaphoogten ver boven 2500 meter.

3. Slaap zo mogelijk 1 tot 2 nachten op een hoogte van ongeveer 2500-3000 meter alvorens verder te 
klimmen.

4. Stijg, wat slaaphoogte betreft, eenmaal boven de 2500 meter bij voorkeur niet meer dan 300-600 meter, 
en boven de 4500 meter niet meer dan 300 meter per dag. Als je toch sneller verder bent gestegen, ga dan 
zo mogelijk slapen op een lager niveau dan de hoogte die je overdag hebt bereikt.

5. Nooit verder klimmen naar een nieuwe slaaphoogte als je klachten hebt die niet op eenvoudige pijnstillers 
reageren. Ga pas hoger slapen als je, eventueel met paracetamol tegen hoofdpijn, klachtenvrij bent.

6. Altijd afdalen als je klachten erger worden tijdens een rust- of wandeldag op dezelfde hoogte.

7. Las een dag rust in na elke 1000 meter verder stijgen boven 2500m, of loop een dag op gelijke hoogte.

8. Drink altijd voldoende (alcoholvrij) om uitdroging te voorkomen (vaak tot een liter extra per 1000 meter 
stijging, maar in ieder geval tot je dorst gelest is en je urine lichtgeel gekleurd is) en rook niet.

9. Als je hart- en/of longklachten of andere ziekten hebt, moet je met je arts overleggen of het verstandig is 
in de bergen te lopen. 
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groter. Je doet er dan verstandig aan je nog strikter te houden aan de hierna beschreven maatregelen. 

Door het consequent opvolgen van de gegeven adviezen kan hoogteziekte onder 5000 meter bijna altijd 

worden voorkomen, maar zal in ieder geval minder ernstig verlopen. Boven ongeveer 5500 meter is het 

menselijk lichaam meestal niet meer in staat zich goed aan te passen en krijgt vrijwel iedereen min of 

meer hoogteziekte. Bij een langer verblijf (van weken) boven die hoogte wordt je fysieke en mentale 

conditie ook geleidelijk slechter, ook wel High Altitude Deterioration (HAD) genoemd. Gewichtsverlies, 

ernstige vermoeidheid en onvermogen om ingewikkelde handelingen uit te voeren of verantwoorde 

beslissingen te nemen komen dan dikwijls voor. Dit laatste heeft het slachtoffer (en dat kan ook de gids 

zijn!) meestal zelf niet in de gaten, zodat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In deze situatie geldt het 

aloude spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen! In de paragrafen hierna lichten we de in tabel 2 

aanbevolen preventieve maatregelen meer in detail toe. 

Een goede basisconditie 

Voor je aan een stevige beklimming begint, moet je zorgen voor een goede basisconditie. Hoewel een 

goede conditie je kansen op hoogteziekte niet vermindert, verhoogt het wel degelijk je kansen om de 

toppen te bereiken waar je ambities liggen. Tijdens groepsreizen komt het vaak voor dat sommige 

personen hun eigen vermogens nogal overschatten, waardoor een hele groep gedupeerd raakt. Maar 

wat is ‘fit genoeg’? Vanzelfsprekend is dat erg afhankelijk van de zwaarte van de tocht zelf. Je hoeft 

weliswaar zelfs bij de beklimming van een berg als de Kilimanjaro geen atletische prestaties te kunnen 

leveren, maar een serieuze klimtocht vergt een serieuze voorbereiding. Tegenwoordig kun je in 

fitnesscentra en op sportmedische afdelingen in ziekenhuizen je conditie (laten) meten. Veel 

ziektekostenverzekeraars vergoeden zo’n keuring. De sportmedische centra bieden uiteraard ook 

toegespitste medische adviezen en geven zo nodig additionele medische informatie over bijvoorbeeld 

medicijngebruik, wat vooral van belang is als je twijfelt aan je gezondheid of fitheid voor dit doel. In 

bijlage 1 is een telefonisch verwijsnummer voor dit doel opgenomen. Voor een stevige klim- of 

wandeltocht is trainen op fitnessapparatuur die gericht is op verbetering van je hart-longconditie en die 

tevens je bovenbeenspieren en bilspieren versterkt (roeien, cross-trainen of steppen bijvoorbeeld), een 

goede methode om je in klimconditie te brengen. Je traint bijvoorbeeld drie- tot viermaal per week 

gedurende 20 tot 25 minuten in de zogenaamde aërobe trainingszone, op 70 tot 80% van je maximale 

hartslagfrequentie. Je maximale hartslagfrequentie (polsslag per minuut) is afhankelijk van leeftijd en 

geslacht. Een ruwe richtlijn (de spreiding tussen mensen is erg groot) daarvoor is voor mannen: 

maximale hartslagfrequentie (op zeeniveau) Hfmax = 220 min leeftijd; voor vrouwen: Hfmax = 226 min 

leeftijd. Ben je bijvoorbeeld een dertigjarige man, dan heb je een maximale hartslagfrequentie van 

ongeveer 190, en je traint dus viermaal per week 20-30 minuten op een gemiddelde hartslagfrequentie 

van 133-152. Als je dat kunt zonder sterk vermoeid te raken, met een herstel van je polsslag met 

ongeveer 40 tot 50 slagen in de eerste minuut na stoppen en een dan ook weer redelijk normale 

ademhalingsfrequentie, dan kun je de inspanning van een flinke beklimming aan. Vanzelfsprekend zijn 

er talloze andere sporten waarmee je je conditie kunt verbeteren, zoals lopen, fietsen en schaatsen. Kies 

vooral de sport die bij je past, anders houd je het waarschijnlijk toch niet lang vol. Maar nogmaals: er is 

geen duidelijk verband tussen fysieke fitheid, gemeten als bijvoorbeeld de maximale zuurstofopname 
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waartoe je in staat bent, en de kans op hoogteziekte. Houd je dus gewoon aan de voor iedereen 

geldende adviezen, ook al voel je je een topatleet, en stijg geleidelijk conform de richtlijnen in dit 

boekje. 

Voor de afdaling zijn overigens eveneens sterke bovenbeenspieren en vooral goede knieën een 

voorwaarde. Veel mensen hebben meer problemen met dalen dan met stijgen, vooral vanwege de soms 

extreem hoge belasting van de kniegewrichten. Het lopen met twee (ski)stokken scheelt behoorlijk in de 

krachtverdeling en ontlast, vooral bij het dalen, de knieën enorm. Desalniettemin: met zwakke knieën is 

het dalen geen pretje en moet je je plannen nog eens serieus overwegen.  

Geef je lichaam de tijd… 

De snelheid waarmee je stijgt, moet je beperken door zoveel mogelijk tijd voor acclimatisatie te nemen. 

Gegevens van de Himalaya Rescue Association laten zien dat, in vergelijking met individuele trekkings, 

naar verhouding veel meer hoogteziektegevallen optreden bij georganiseerde tochten. De oorzaak is 

vaak gelegen in het strakke tijdschema en de daardoor te hoge stijgsnelheid. Met stijgsnelheid wordt 

dan bedoeld het verschil in slaaphoogte tussen twee dagetappes. Ook is er soms terughoudendheid bij 

groepsleden om klachten te melden of serieus te nemen om de groep niet te duperen door een reis 

(tijdelijk) te onderbreken. In sommige gevallen zijn reisleiders zelf onvoldoende op de hoogte van de 

hoogteziekteproblematiek en/of beschikken zij niet over de noodzakelijke EHBO-middelen. Soms krijg je 

de mogelijkheid niet om je aan te passen aan de hoogte, omdat je hoog invliegt of per auto(bus) naar je 

hoge bestemming wordt vervoerd. Mechanisch transport is de slechtste manier om op hoogte te 

komen, omdat je de stijgsnelheid dan niet onder controle hebt. De eerste 2500 meter boven zeeniveau 

kan de stijgsnelheid in het algemeen nog wel hoog liggen, omdat beneden dit niveau nog zoveel zuurstof 

aanwezig is dat hoogteziekte vrijwel alleen in lichte vorm voorkomt. Een bekende probleemroute is de 

autoweg van Kathmandu in Nepal naar Lhasa in Tibet. Je start op 1300 meter en rijdt in zeer korte tijd 

over passen boven 5000 meter, om ten slotte op 3400 meter slaaphoogte uit te komen. Onderweg 

worden veel mensen die de dagen ervoor nog niet op hoogte geacclimatiseerd waren (en als dat 

mogelijk is moet je dat zeker doen!) soms ernstig ziek, en de eerste paar dagen in Lhasa zijn vaak niet 

prettig. Terug kan meestal niet dezelfde dag. In zo’n geval moet je zoveel mogelijk andere maatregelen 

nemen, die beschreven staan in de hoofdstukken 3 tot en met 6, waaronder in de eerste plaats fysieke 

rust gedurende enkele dagen.  

Bij bijna iedereen met lichte tot matige hoogteziekte verdwijnen de klachten binnen twee tot 

drie dagen vrijwel volledig als er niet verder gestegen wordt. De meeste mensen die last krijgen 

van acute hoogteziekte, hebben daarom slechts twee dingen nodig om hun vakantie prettig te 

kunnen voortzetten: begrip van hun medereizigers en wat geduld. 
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Uit ervaring weten we dat tussen 2500 en ongeveer 4000 meter een voor vrijwel iedereen veilige 

stijgsnelheid ongeveer 300 meter per dag is. Wat meer kan meestal wel, mits je goed naar je lichaam 

luistert en er een weg terug is als er toch klachten komen, vaak in de nacht. Nog beter is het om, als je 

van zeeniveau komt, ergens tussen 2500 en 4000 meter een extra rustdag in te bouwen of een dag op 

gelijke hoogte te lopen of te slapen. Houd in gedachten dat erg gevoelige personen ondanks deze 

voorzorgen toch hoogteziek kunnen worden. Tijdens de dagbeklimming kun je best 1000 meter 

omhoog, als je ’s avonds maar weer op een lager niveau terug bent. Ervaren klimmers doen dat juist om 

zich op die manier beter aan de hoogte te kunnen aanpassen. Vandaar het gezegde ‘Climb high, sleep 

low’. Boven 4000 meter wordt door sommige deskundigen een nog rustiger stijgtempo van 150 meter 

per dag aanbevolen, maar anderen geven aan dat de meeste klimmers ook dan 300-600 meter wel 

aankunnen, zeker als er ook rustdagen of dagen op gelijk niveau in het reisschema zijn ingelast. Uit 

onderzoek en uit ervaring is overigens duidelijk gebleken dat je lichaam boven 4000 meter een hogere 

stijgsnelheid dan 300 meter per dag vaak niet ‘ongestraft’ toestaat, juist vanwege het tekort aan 

zuurstof. Tussen zeeniveau en 6000 meter neemt de gemiddelde stijgsnelheid en dus ook de 

gemiddelde stijging per dag van veel klimmers bijvoorbeeld met een factor 3 af. Zo lang je een ‘veilig’ 

tempo aanhoudt, gaat dat in het algemeen zonder al te veel fysieke problemen. In alle gevallen geldt 

echter dat je zeer alert moet blijven op eventueel ernstige verschijnselen. Zelfs personen die meerdere 

malen hoog klommen zonder hoogteziekte te krijgen, werden bij de zoveelste tocht door de ziekte 

getroffen. De ene keer is de andere niet.  

In 1998 beklom ik (50) met zoon (21) en dochter (24) de Kilimanjaro in Tanzania. Deze bijna 6000 meter 

hoge berg kan via diverse routes worden beklommen. Wij kozen voor de mooie (maar daarom 

tegenwoordig erg drukke) Machame-route, juist vanwege het acclimatisatieprobleem. Op de Machame-

route is de stijgsnelheid de eerste twee dagen (te) hoog (er is geen campingplaats onderweg, zie ook 

figuur 1), maar als men vóór de beklimming enige dagen op de starthoogte in de lokale stad Arusha 

acclimatiseert, hoeft dat geen probleem te zijn. De Machame-route biedt namelijk onder de gegeven 

omstandigheden optimale kansen om na de eerste sterke stijging geleidelijk aan de hoogte te wennen. 

Tijdens de dagen 3 tot en met 5 van het traject hoeft nauwelijks een hoogteverschil te worden 

overbrugd, althans in de zin dat men start en stopt op ongeveer 4000 meter. Een extra dag op het Shira-

plateau maakt de kansen op succes zonder veel risico van hoogteziekte groter. Wij kozen voor een 

andere oplossing: de derde etappe splitsten wij in tweeën, zodat de extra acclimatisatiewinst werd 

verkregen zonder op dezelfde plaats te hoeven blijven. De ‘topdag’ is weer erg zwaar en lang, maar als 

je zonder klachten aan de laatste beklimming begint, word je niet meer hoogteziek en is het een kwestie 

van doorzetten. Na het bereiken van Uhuru Peak daal je dezelfde dag nog 3000 meter af, zodat je je 

Georganiseerde groepsreizen naar hoge gebieden houden soms onvoldoende rekening met de 

noodzaak tot acclimatisatie. Bepaal je keuze voor een reisorganisatie mede aan de hand van het 

aangeboden reisschema, en zie ervan af als er te veel haast is om hoog te komen. Er is aanbod 

genoeg!   
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alleen maar beter voelt wanneer je eenmaal ‘beneden’ bent. Die afdaling vergt overigens zeer goede 

benen en knieën!  

Sinds 1998 beklom ik nog tweemaal de Kilimanjaro. In 2007 via de Horombo route (ook wel de Coca-

Cola route genoemd, vroeger was het de enige route die voorzieningen had) en in 2011 via de ook erg 

mooie en uit oogpunt van hoogteziekte iets ‘veiliger’ (een geleidelijkere klim) Lemosho route. Bij de 

eerste slaapt men in doorgaans drukke en niet altijd even schone hutten, de tweede is de langste maar 

in de aanloop (later komt hij samen met de Machame route) de mooiste. In die 13 jaar is de berg druk 

geworden, wees daar ook mentaal op voorbereid.  

Figuur 1  Van Machame naar de top van de Kilimanjaro (5896 m) en terug naar Mweka in 7 dagen 
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Eten en drinken 

Drink vaak en veel. Vrijwel iedereen raakt op grotere hoogte min of meer uitgedroogd (in medische 

termen: gedehydreerd). Zelfs een relatief klein verlies aan vocht van 2% van je lichaamsgewicht leidt al 

tot indikking van je bloed, waardoor je hart harder moet werken om dit ingedikte bloed rond te 

pompen. Daarnaast heeft dit vochtverlies nog vele andere ongewenste effecten op je lichaam, die alle 

leiden tot een soms sterk verminderd fysiek en mentaal prestatievermogen.  

De oorzaak van dit vochtverlies is gelegen in een combinatie van factoren: verdamping en transpiratie 

door de zware inspanning en de hitte, fors vochtverlies via de ademhaling vanwege de frequentere en 

diepere ademhaling, gecombineerd met droge, koude lucht die door je slijmvliezen bevochtigd en 

verwarmd moet worden, en een minder goed functionerend dorstgevoel. Vooral dit laatste moet je je 

terdege realiseren: ondanks het feit dat je geleidelijk uitdroogt, voel je de dorst minder goed. Daarom 

drink je meestal veel te weinig, waardoor je prestatievermogen behoorlijk afneemt. Het op peil houden 

van je vochtbalans door het drinken van voldoende water per dag, ook al voel je je niet dorstig, is van 

erg groot belang. Een soms gehanteerde vuistregel voor de dagelijks te drinken hoeveelheid is ongeveer 

1 liter per 1000 meter hoogte extra. Op een hoogte van 4000 meter zou je dus ongeveer 5 liter vocht 

per dag drinken, naast de hoeveelheid vocht die je via je eten al binnen krijgt. Dat is toch vaak teveel 

gebleken, en mede afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de hoeveelheid transpiratie. Drink 

zoveel als je dorst hebt en liefst nog ietsje meer, en let op de kleur van je urine. Als die lichtgeel is zit je 

goed met je vochtbalans, teveel drinken wordt dan eerder schadelijk. Voldoende drinken is misschien 

wel een van de belangrijkste factoren die bepalen of je uiteindelijk de door jou gewenste hoogte ook 

werkelijk zult bereiken.     

Drink tijdens beklimmingen regelmatig flinke hoeveelheden (bijvoorbeeld 250-500 cc) en niet elk 

moment een klein slokje, zodat je verdeeld over de dag je ‘dosis’ binnenkrijgt. Voor sommigen is het 

echter moeilijk een grote hoeveelheid in een keer te drinken. Dan is frequent en minder tegelijk drinken 

uiteraard noodzakelijk. Voor duursporten bestaan voor dit doel drinkzakken met slangetjes zodat je 

voortdurend kunt drinken, zelfs zonder te stoppen. Maar waarom die haast op de berg, en kijk ook eens 

om je heen! Denk er aan dat water kan bevriezen als je bijvoorbeeld ’s nachts in de vrieskou loopt! 

Tijdens de topbeklimming van de Kilimanjaro, die meestal in de nacht plaatsvindt, overkomt dat veel 

mensen. Mij overkwam het tijdens de beklimming van de Elbrus, het heeft me bijna de top gekost!  In 

een dergelijke situatie is het aan te raden een goede thermosfles of een fles onder je kleding mee te 

nemen. 

Wat je drinkt, is uiteraard erg afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Thee en gezuiverd water zijn in 

het algemeen prima. Drank met erg veel suiker (hypertone drank) wordt tijdens inspanning minder 

gemakkelijk opgenomen in het lichaam. Bij zware inspanningen en veel transpireren is alleen water ook 

niet altijd de beste keus. Vocht met onder andere een kleine hoeveelheid keukenzout (ongeveer een 

theelepel of 0,5 gram natriumchloride per liter) en suiker in een lage concentratie (glucose, fructose of 

andere geschikte koolhydraten in een concentratie van een eetlepel of 6-8 gram per liter) wordt sneller 

opgenomen in je lichaam en versterkt mede door de extra calorieën je prestatievermogen. Deze 

zogenaamde isotonische oplossingen zijn ook in de handel verkrijgbaar (bijvoorbeeld Isostar®). 

Belangrijk is dat je drank meeneemt die je lekker vindt; ervaring wijst uit dat mensen zonder het zich te 
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realiseren minder drinken als de smaak niet bevalt. Toevoeging van vitaminen en andere mineralen aan 

de drank of het dieet is bij bergtoerisme overbodig, omdat je lichaam voldoende reserves heeft om 

hierin zelf te voorzien. 

Over het drinken van koffie bestaan allerlei misverstanden. Dikwijls wordt gezegd dat je in de bergen 

geen of zo weinig mogelijk koffie moet drinken, omdat koffie het plassen en daardoor het (extra) 

uitdrogen zou bevorderen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit effect sterk overdreven wordt. 

Als je een normale koffiedrinker bent en gemiddeld drie tot vier koppen per dag drinkt, kun je daar 

gewoon mee doorgaan. Stop er eventueel in de middag mee, want als je ’s avonds koffie drinkt, houdt 

het je soms onnodig wakker. Goed slapen op hoogte kan toch al een probleem zijn. Het is niet 

verstandig om, als je een stevig koffiegebruiker bent, vlak vóór een beklimming plotseling stoppen. Dat 

veroorzaakt allerlei vervelende ‘ontwenningsverschijnselen’ als hoofdpijn, vermoeidheid en 

depressiviteit. Als je per se wilt stoppen, doe dat dan geleidelijk en begin daarmee enkele weken vóór 

de beklimming. En dan is er altijd nog cafeïnevrije koffie, die je in zakjes kunt meenemen. 

Eet voldoende en eet verstandig. Bij de meeste mensen is de eetlust op hoogte door het zuurstoftekort 

minder dan normaal, terwijl de energetische behoefte van het lichaam door de geleverde prestaties 

enorm toeneemt. Alleen al door de frequente en diepe ademhaling en de verdamping van liters vocht 

via de longen verlies je per dag op grotere hoogten soms meer dan 2000 kilocalorieën extra, en dan 

moet je nog klimmen! Het kost je dan ook naarmate je hoger komt en langer op hoogte blijft (bij zeer 

korte trips naar hoogte hoef je je uiteraard niet zo te bekommeren om je dieet) steeds meer moeite de 

noodzakelijke calorieën binnen te krijgen. Uit onderzoek onder trekkers in de Himalaya is bijvoorbeeld 

gebleken dat sprake is van een 20 tot 30% lagere calorie-inname en een gemiddeld gewichtsverlies van 3 

tot 6 kg in enkele weken. Zelf verloor ik eens 7 kilo tijdens een inspannende trip van 8 dagen boven de 

4500 meter. Je moet daarom proberen om - dan maar tegen heug en meug - voldoende te eten. Je 

algemene conditie kan zonder voldoende voedsel vrij snel verslechteren, terwijl je lichaam ook mét 

genoeg voedsel al zoveel te verduren heeft. De aard van het voedsel is op zichzelf minder belangrijk dan 

de hoeveelheid: er is geen duidelijk verband te vinden tussen de kans op hoogteziekte en de 

samenstelling van het dieet. Toch, als je kunt kiezen, is een koolhydraatrijk dieet (brood, aardappelen, 

pasta, noedels) beter dan een vetrijk dieet: koolhydraten verbruiken bij de verbranding minder zuurstof, 

en die heb je hard nodig. Neem wel meer dan gebruikelijk algemene hygiënemaatregelen in acht. Je 

afweersysteem is niet gewend aan de virussen en bacteriën die zich in ‘vreemde’ milieus bevinden, wat 

nogal eens tot diarree leidt. Je vaak toch al ontregelde vochtbalans zal daar niet beter van worden; drink 

daarom extra veel en bestrijd (als het nodig is) de diarree. Extra keukenzout hoeft in het algemeen niet, 

omdat ook tijdens trekkings het gemiddelde dieet voldoende zout bevat. Alleen als je erg zoutarm eet 

en je een flinke ‘zweter’ bent, is wat extra zout soms gewenst. 
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Is hoogteziekte te voorkomen met medicijnen? 

Acute hoogteziekte en acetazolamide (Diamox®) 

Met alle hiervoor genoemde maatregelen is de kans op ernstige hoogteziekte kleiner geworden. Het 

gebruik van geneesmiddelen om een vakantie op hoogte mogelijk te maken, moet dan ook vrijwel altijd 

worden ontraden. De ervaring leert echter dat met name de vaak kostbare vakantietijd mensen (en 

reisorganisaties) ertoe brengt sneller dan verstandig is omhoog te gaan. Ook beginnen vakanties vaak al 

hoog, omdat het vliegveld waar men landt hoog ligt. Zo ligt Lhasa (Tibet) op 3400 meter en La Paz 

Airport (Bolivia) op 4100 meter. Verder zijn er mensen met een bijzondere gevoeligheid voor het krijgen 

van hoogteziekte die desondanks omhoog willen. In deze situaties vragen mensen nogal eens of er een 

middel bestaat dat helpt hoogteziekte te voorkomen. Het beste antwoord op deze vraag is: kies geen 

reis waarbij je te snel omhoog ‘moet’, kies een andere reis als je niet tegen de hoogte kunt, en neem de 

tijd voor acclimatisatie als je hoog invliegt. Voor beide genoemde ‘hoge’ bestemmingen bestaan 

overigens ter plaatse, met maar een kleine aanpassing van het reisschema, goede mogelijkheden om te 

acclimatiseren. In Lhasa kun je bijvoorbeeld een driedaagse trekking maken in het middelgebergte. In La 

Paz kun je besluiten direct af te dalen tot circa 2500 meter en vervolgens in een kleine week teruglopen. 

Echter, niet iedereen neemt genoegen met dit beste antwoord en dan kan worden gesteld dat, in 

overleg met je arts, een middel beschikbaar is dat klachten van hoogteziekte kan reduceren of 

voorkomen. Dat middel heet acetazolamide (merknaam Diamox®). Acetazolamide is een middel dat je 

lichaam helpt zich sneller aan de hoogte aan te passen. Het bevordert de uitscheiding van bicarbonaat 

via de urine, waardoor de verhoogde zuurgraad van je bloed iets kan dalen: het bloed wordt weer iets 

minder alkalisch. Je gaat er iets meer van plassen en moet er dan extra op letten voldoende te drinken, 

omdat je toch al extra snel uitdroogt. Het middel stimuleert ook de ademhalingsfrequentie, waardoor de 

Angela Dikken gaat regelmatig naar Peru, omdat haar man daar een groot deel van het jaar werkt 

en woont op een hoogte van 4500 meter. Elke keer als zij daar komt, heeft zij last van 

misselijkheid, hoofdpijn en kortademigheid bij inspanning. Deze klachten beginnen ongeveer zes 

uur na aankomst in het dorp waar haar man woont. Ze slikt dan enkele tabletten paracetamol. 

Dat helpt goed tegen de hoofdpijn, maar niet tegen de andere klachten. Na drie dagen verdwijnen 

die andere klachten ook. Onderzoek door een arts wees uit dat Angela verder gezond is. Zij krijgt 

het advies om een dag voor de reis naar 4500m in Peru te beginnen met acetazolamide, 1 tablet 

van 250 mg, ’s morgens in te nemen en ½ tablet voor de avond, en daar na aankomst op hoogte 

nog één dag mee door te gaan. Twee weken nadat zij weer vertrokken was, stuurde zij haar arts 

een kaart waarop zij schreef dat zij voor het eerst geen klachten had ondervonden. Bijwerkingen 

van de acetazolamide had zij niet gekregen.  

Commentaar: Angela had last van een lichte vorm van acute hoogteziekte. Door acetazolamide 

konden haar klachten geheel worden voorkomen. Dit is in dit specifieke geval een goed advies 

geweest. Niet altijd is het succes zo volledig, maar dikwijls worden de klachten in ieder geval 

minder. 
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zuurstofspanning in je bloed iets hoger wordt. Acetazolamide heeft, ook bij de lage dosering die je in dit 

geval meestal maar kort hoeft te gebruiken, enkele meestal onschuldige, maar soms vervelende 

bijwerkingen. Zo krijgt vrijwel iedereen een beetje last van tintelingen in de vingers, soms ook op andere 

plaatsen zoals de voeten en de lippen. Die verdwijnen vanzelf weer als je stopt met het medicijn. Ook 

wordt soms de smaak van eten en drinken (vooral koolzuurhoudende dranken) wat beïnvloed. 

Zeldzaam, maar ernstiger, is het eventueel optreden van een overgevoeligheidsreactie. Het middel 

bevat een van sulfa (zwavel)-afgeleide component; mensen die overgevoelig zijn voor sulfa, kunnen in 

overleg met de huisarts het middel thuis uitproberen. Het gebruik van dit middel, in een omgeving waar 

geen medische hulp bij de hand is, kan dus theoretisch riskant zijn. Bij een overgevoeligheidsreactie is er 

in Nederland tijd genoeg om medische hulp te zoeken. Ik moet aan deze waarschuwing ook een 

geruststelling toevoegen: er is in de bergen geen enkel geval bekend geworden van zo’n reactie bij 

mensen op hoogte. Sommige deskundigen zeggen dat het middel chemisch dermate afwijkt van sulfa 

dat een overgevoeligheidsreactie tegen sulfa niet te verwachten is. Maar goed, bij twijfel blijft het toch 

verstandig om het hiervoor gegeven advies maar op te volgen. 

Aan mensen die al eens last van nierstenen of bepaalde andere nier- en/of leverziekten hebben gehad, 

wordt dit middel in het algemeen ontraden. Aan kinderen onder de twaalf jaar wordt het middel 

evenmin verstrekt. Gelijktijdig gebruik van aspirine wordt ontraden vanwege interactie, maar dan geldt 

dat hoofdpijn beter bestreden kan worden met paracetamol. 

Er is dus, samenvattend, meestal geen argument om acetazolamide preventief te gebruiken. 

Bij uitzondering kan het middel in de volgende situaties in overleg met een arts kortdurend worden 

gebruikt:  

1. Als je linea recta invliegt op een hooggelegen gebied (boven 2500 meter) en door bijzondere

omstandigheden bent gedwongen om dan binnen een of twee dagen, zonder enige rust of

acclimatisatietochten, naar grotere hoogten te klimmen, is het te overwegen dit middel te gebruiken.

Dit is een situatie die je als toerist zou kunnen en moeten vermijden. Hetzelfde kan worden gezegd van

een zeer snelle stijging, bijvoorbeeld van zeeniveau tot boven 3500 meter in één dag, deels of geheel via

mechanisch transport, terwijl je niet geacclimatiseerd bent. Niet doen, maar als het toch moet, dan kan

het preventief gebruik van acetazolamide nuttig zijn. Als je onder 2500 meter blijft of dezelfde dag weer

naar het startniveau afdaalt, is het gebruik absoluut onnodig. Je gebruikt in deze uitzonderingsgevallen

acetazolamide als tablet van 250 mg; een gebruikelijke dosering is 375 mg per dag verdeeld over 2 doses:

125-250 mg in de morgen (een halve of een hele tablet) en 125 mg (een halve tablet) minimaal een uur

vóór het slapen. Over de beste dosis verschillen de deskundigen overigens van mening. Zeker als je
gewicht niet ligt tussen de 60 en 80 kg moet de dosis naar beneden of juist naar boven worden

Het gebruik van acetazolamide (Diamox®) als middel om hoogteziekte te 

voorkómen, is in de meeste gevallen niet nodig. Het is wel het tot heden enige 

middel dat hoogteziekte effectief kan voorkomen. In bepaalde gevallen (zie 

tekst) is het gebruik ervan daarom te overwegen. Ook dan kan het echter nooit 

de maatregelen die je in de eerste plaats moet nemen vervangen! Dus: 

vertrouw nooit op het geneesmiddel alléén.  
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bijgesteld.  De dagdosis is dan gemiddeld 5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. Tegenwoordig 

neigen veel deskundigen naar de laagst mogelijke nog redelijk effectieve dosis, en dat is voor mensen 

rond de 60-70 kg 125 mg (een halve tablet) tweemaal daags. Je moet met Diamox® beginnen de dag 

vóór je invliegt of begint te klimmen en je kunt er weer mee stoppen als je een dag op je maximale 

hoogte bent en klachtenvrij, of als je stijgsnelheid weer onder de 300 m per dag is gedaald en je bent 

klachtenvrij. Als je de eerste dagen van je tocht zeer geleidelijk (300 meter of minder per dag) klimt, en 

pas daarna op een (zeer) hoge stijgsnelheid overgaat, begin je pas een dag vóór de snelle stijging te 

slikken. Reis je per bus of auto vanuit ‘laagland’ langdurig over zeer hoge passen, begin dan een dag 

vóór de reis met het middel, ook al is je eindbestemming weer lager dan de passen die je over moet. Het 

middel is alleen op recept, via je huisarts, te verkrijgen. Het is voor deze indicatie overigens in Nederland 

niet geregistreerd (wel door de US Food and Drug Administration). Wees dus niet verbaasd als je 

huisarts, die verantwoordelijk is voor zijn recepten, niet goed op de hoogte is van het gebruik van dit 

middel voor dit doel. Verwijs eventueel naar dit boekje of andere bronnen, zoals reizigersadviesbureaus. 

2. Als je in het verleden ondanks de nodige maatregelen toch last van ernstige hoogteziekte hebt gehad

(dus niet alleen maar wat hoofdpijn en misselijkheid) en je kunt niet zonder een vakantie in de bergen,

dan is het preventief gebruik van acetazolamide ook te overwegen. Het gebruik geeft overigens geen

garantie dat je niet toch ziek wordt! Denk nooit dat je door gebruik van acetazolamide ook wel sneller

dan aanbevolen kunt stijgen, want dan zou je wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Je

moet je echter in de eerste plaats afvragen of er geen aantrekkelijke alternatieven op een wat lager

niveau voor je zijn.

Sommige klimmers bevelen ook het preventief gebruik van corticosteroïden (bijv. dexamethason) aan 

als aanvulling op of als alternatief voor acetazolamide. Dit middel is effectief maar heeft vele 

bijwerkingen en mag dan ook alleen op strikt medische indicatie worden gebruikt. De bergtoerist dient 

daarom geen corticosteroïden te gebruiken als preventief middel. Het gebruik van dit middel bij 

eenmaal opgetreden hersenoedeem wordt in hoofdstuk 5 toegelicht. 

Aan mensen die in het verleden gevoelig zijn gebleken voor longoedeem en die toch weer omhoog 

willen, wordt naast het preventief gebruik van acetazolamide ook wel het preventief gebruik van 

nifedipine (zie hoofdstuk 6) aanbevolen. Gezien de aard en de bijwerkingen van dit middel moet deze 

handelwijze aan toeristen echter met kracht ontraden worden. Als longoedeem niet kan worden 

voorkomen door de gewone in dit boekje vermelde preventieve maatregelen, wordt het tijd eens na te 

denken over een alternatieve vakantiebestemming. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om hoogteziekte te voorkomen levert voortdurend 

nieuwe inzichten op. Zo zijn gegevens gepubliceerd over het effect van Ginkgo Biloba, een extract van 

de bladeren van de boom met deze naam. Echter, een effect van dit middel is niet aangetoond, en dat 

geldt ook voor alle andere middelen die wel eens in dit verband genoemd worden, zoals knoflook, coca-

bladeren (die wel de klachten maskeren maar niet het probleem oplossen), en lokaal soms verkrijgbare 

alternatieve kruidenmengsels. 
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Acute hoogteziekte 

Klachten die op hoogteziekte kunnen wijzen 

Zelfs als je alle hiervoor beschreven aanbevelingen hebt opgevolgd, kun je toch hoogteziekte krijgen. 

Sommige mensen zijn daar nu eenmaal erg gevoelig voor. In dit hoofdstuk gaan we in op de 

verschijnselen en de maatregelen die je ertegen kunt treffen. 

Acute hoogteziekte (in het Engels: Acute Mountain Sickness of AMS) ontstaat mogelijk (zeker is dit niet) 

door het vasthouden van vocht door het lichaam en het uittreden van vocht uit de bloedvaten, 

veroorzaakt door zuurstoftekort. Dit klinkt nogal dramatisch, maar in de geringe mate waarin het 

meestal optreedt merk je er weinig of niets van. Toch gaat dat niet altijd op. Acute hoogteziekte komt 

boven 2500 meter veel voor. Tussen 2000 en 2500 meter zie je soms lichte vormen van acute 

hoogteziekte, maar bijna nooit ernstiger vormen. Figuur 2 laat zien dat op relatief veel belopen hoogten 

(2000 tot 3000 meter) toch nog hoge percentages mensen klachten krijgen. Het betreft hier de verdeling 

van klachten in een groep van ruim 3000 mensen die een congres in de Rocky Mountains bezochten. Het 

waren dus geen trekkers, en alle leeftijdscategorieën (18-88 jaar) waren vertegenwoordigd.  

Figuur 2. Verdeling van hoogteziekteklachten bij 3072 personen op 2000-3000 meter in de Rocky Mountains Bron: 
Honigman B. et al. Annals of Internal medicine 1993;118(8):587-92 
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Hoofdpijn in de bergen kan vele oorzaken hebben! 

Naarmate je sneller stijgt en hoger slaapt, wordt het risico van klachten groter en lopen deze 

percentages op. Ongeveer 25-50% van alle mensen die boven 2500 meter stijgen, krijgt binnen 12 uur 

nadat ze deze hoogte hebben bereikt lichte of ernstiger vormen van acute hoogteziekte.  

Tabel 3 laat zien welke klachten veel voorkwamen in een groep van 147 trekkers in het Himalaya-gebied, 

waar hoogten van 2500 tot ongeveer 5000 meter werden bereikt. De klachten beginnen meestal tussen 

6 en 48 uur na de start van de beklimming, als je op hoogte blijft (slapen).  

Tabel 3. Top 10 van klachten bij 147 trekkers in de Himalaya 

De meest voorkomende klacht wijzend op (meestal lichte) hoogteziekte, is hoofdpijn. Tijdens een 

georganiseerde reis zal een goede gids je dikwijls vragen of je daar last van hebt. Lichte hoofdpijn die 

alleen overdag optreedt en goed reageert op pijnstillers, is niet van veel belang. Ook als de hoofdpijn 

niet (voldoende) reageert op pijnstillers en je verder geen klachten of verschijnselen hebt, is dat 

weliswaar lastig maar niet verontrustend. Je kunt er beter niet direct mee verder klimmen; dikwijls gaat 

de pijn na een of twee dagen op hoogte vanzelf over en dan is gecontroleerd verder klimmen geen 

bezwaar. Als de hoofdpijn niet verdwijnt met rust, is verder klimmen gevaarlijk. Soms gaat ernstige 

hoofdpijn ook gepaard met ‘overgevoeligheid’ voor licht en met klachten over minder scherp kunnen 

zien. Aangezien het na een beklimming een aantal uren duurt alvorens de eerste klachten optreden, zien 

we dikwijls dat deze ’s nachts ontstaan. Hoofdpijn die ’s nachts begint en/of in de vroege morgen het 

ergst is en niet op pijnstillers reageert, moet je daarom serieus nemen: dit wijst vrijwel zeker op 

beginnende hoogteziekte. Overigens pleit dit er voor een tocht zodanig te plannen dat je vroeg (in de 

middag) op je bestemming aankomt, zodat je nog bij licht kunt afdalen wanneer er ernstige klachten 

ontstaan. Geen hoofdpijn tijdens het klimmen wordt beschouwd als een teken van goede aanpassing 

aan de hoogte. 

1. Hoofdpijn 96% 

2. Slapeloosheid 70% 

3. Gebrek aan eetlust 38% 

4. Misselijkheid 35% 

5. Duizeligheid 27% 

6. Hoofdpijn die niet op pijnstillers reageert 26% 

7. Ernstige vermoeidheid 25% 

8. Minder urine-uitscheiding 19% 

9. Braken 14% 

10. Traagheid 13% 

35

http://altitudedream.com/


Hoog op de klachtenlijst staan ook slaapproblemen. Veel mensen merken dat ze soms gekke en/of 

levendige dromen hebben. De oorzaak is niet bekend, maar je ligt er in ieder geval niet wakker van. Dat 

is wel het geval bij mensen die meer dan gemiddeld last hebben van de op hoogte veel voorkomende 

onregelmatige en minder frequente ademhaling ’s nachts. Dat komt doordat de hersencentra die de 

ademhaling controleren minder gevoelig worden en daardoor later dan normaal reageren op een 

behoefte aan zuurstof. De toch al lagere zuurstofconcentratie in je bloed daalt dan nog eens extra. Je 

wordt dan vaker wakker, doordat de zuurstofvoorziening naar je hersenen niet optimaal gelijkmatig is. 

Vooral erg dikke mensen hebben er last van omdat hun ademhaling toch al oppervlakkiger is dan bij 

mensen met een normaal gewicht. Soms zie je zelfs tot je schrik bij je slaapgenoot een erg 

onregelmatige ademhaling en lijkt het erop dat hij/zij gedurende een vrij lange tijd helemaal niet ademt 

en dan plotseling benauwd wakker wordt. Dit is (in dit geval) echter vrij onschuldig en behoeft geen 

specifieke aandacht.  

Een verminderde eetlust komt ook bij erg veel mensen voor. Zorg ervoor dat je - desnoods tegen heug 

en meug - voldoende eet, want je lichaam heeft toch al extra energie nodig door de fysieke 

inspanningen die je moet leveren. Veel klimmers komen kilo’s lichter thuis dan waarmee ze vertrokken 

zijn.  

Een lichte misselijkheid is het volgende, ook regelmatig waargenomen verschijnsel. Mogelijk ontstaat dit 

doordat je lichaam probeert om meer bloed en dus zuurstof naar de vitale organen (hart, longen, 

hersenen) te sturen, wat ten koste van de bloedvoorziening van maag en darmen gaat. Soms gaat de 

misselijkheid met braken gepaard. In dat geval moet je extra veel drinken om het vochtverlies te 

compenseren.  

Een meer dan normale vermoeidheid bij een zekere mate van inspanning wordt vrij vaak gezien. Op 

zichzelf is dit geen reden tot ongerustheid, maar het kan in bepaalde gevallen een signaal zijn dat sprake 

is van (beginnend) longoedeem en dan is wel degelijk sprake van een levensbedreigende situatie (zie 

hoofdstuk 6). In sommige gevallen is bij acute hoogteziekte, ondanks dat sprake is van vochtverlies, toch 

vochtophoping in de benen en armen en op het gezicht te zien. Dat vocht is er dan wel, maar is niet 

‘bruikbaar’ voor je lichaam. 

Een licht gevoel in het hoofd en soms wat duizeligheid komen minder vaak voor, maar wijzen eveneens 

op mogelijke hoogteziekte. De hersenen zijn erg gevoelig voor zuurstoftekort. De hersenfunctie is dan 

ook relatief vaak minder optimaal (met gevoelige tests al aantoonbaar boven 2500 m). Het rekenen en 

bijvoorbeeld het herhalen van langere en gecompliceerde zinnen gaan niet meer zonder fouten. Meestal 

heb je dat zelf niet eens in de gaten, pas op zeer grote hoogten (6000 m) kan het soms zo erg worden 

dat het opvalt. Als het hierbij blijft, is dit geen probleem. Na afdaling herstelt de hersenfunctie zich 

volledig. In sommige gevallen gaat acute hoogteziekte gepaard met ‘verstoord’ denken. Het kan ertoe 

leiden dat mensen hun eigen situatie verkeerd beoordelen en daardoor verkeerde beslissingen nemen. 

Bij hersenoedeem (zie hoofdstuk 5), is dit zelfs eerder regel dan uitzondering. Wees daarom als 

reisgenoot altijd erg kritisch op wat je medereiziger of een gids die klachten heeft, voorstelt wel of niet 

te doen. 
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Een bekend maar gelukkig zeldzaam fenomeen dat vooral na te snelle stijging naar grotere hoogte (3500 

meter en hoger) wordt beschreven, is het tijdelijk verstoord raken van het korte-termijngeheugen door 

lokaal zuurstoftekort in de hersenen. Sommige onderzoekers gebruiken hiervoor de term High Altitude 

Global Amnesia (HAGA). In zulke gevallen kan het voorkomen dat je niet meer weet hoe je ter plekke 

bent gekomen, welke datum het is, waar je heen op weg bent, waar je woont, en dergelijke. HAGA komt 

voor zonder andere verschijnselen van acute hoogteziekte en verdwijnt volledig na afdaling.  Omdat 

verwardheid ook een klacht is die bij hersenoedeem voorkomt moet je wel erg alert zijn en bij twijfel 

toch afdalen. 

Een ziekte die begint binnen 36 uur na stijging boven 2500 meter of na 
stijging van meer dan 300 meter op één dag, is hoogteziekte tot het 
tegendeel vast staat.  

Vochtophoping in de benen en onnodige afdaling 

Karel Wanders is een fanatiek bergwandelaar. Dit jaar heeft hij de Himalaya uitgekozen om 

voor het eerst boven 5000 meter te komen. Enkele dagen nadat hij een flinke stijging (tot 

boven 4000 meter) heeft gemaakt, beginnen zijn enkels op te zwellen. Zijn gewicht neemt 

met ongeveer 4 kilo toe. Andere klachten heeft hij niet. Karel houdt het voor gezien en gaat 

met een begeleider terug naar het vertrekpunt op ruim 2000 meter. Binnen twee dagen 

merkt Karel dat hij extreem veel gaat plassen en dat de zwellingen verdwijnen. Wel heeft hij 

wat last van tintelingen in de vingers. Zijn gewicht is na nog eens twee dagen weer helemaal 

normaal. Karel besluit een nieuwe poging te wagen. Een arts adviseert hem om alvorens 

weer te klimmen eerst een dag één tablet acetazolamide van 500 mg te slikken, en dit 

tijdens het klimmen enige dagen te blijven volhouden tot de gewenste hoogte is bereikt. 

Karel doet aldus, en klimt tot ruim 5000 meter zonder last te hebben van dikke enkels. 

Commentaar: Karel heeft geen acute hoogteziekte gehad, maar wel een lastige klacht die 

het directe gevolg is van de hoogte: vochtuittreding uit de bloedvaten. Dit wijst op een 

minder goede aanpassing aan de hoogte. Hiermee had hij de reis niet af hoeven breken. 

Een of twee dagen rust en beginnen met acetazolamide had eerst ter plekke geprobeerd 

kunnen worden. Afdalen is in zulke gevallen uiteraard altijd effectief, maar soms kan dat 

lastig zijn, bijvoorbeeld voor andere reisgenoten of de reisleiding. De voorgeschreven 

acetazolamide heeft Karel mogelijk voor verdere vochtophoping behoed.  
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Sommige mensen denken dat diarree ook een uiting van hoogteziekte is. Dat is niet het geval. Mogelijk 

is het wel zo dat diaree de kans op hoogteziekte vergroot of een bestaande hoogteziekte verergert, 

omdat je veel vocht verliest. Heb je diarree, dan moet je daarom nog meer drinken dan je al deed. Als 

het je te gek wordt, kun je uiteraard een goed middel tegen diarree gebruiken (bijvoorbeeld 

Het vaststellen van acute hoogteziekte 

Het signaleren van een of twee van de hiervoor genoemde klachten (bijvoorbeeld lichte hoofdpijn en 

wat vochtophoping op het gezicht) is op zichzelf geen reden tot directe ongerustheid. Bij hoogteziekte 

moet het altijd om meerdere klachten tegelijk gaan. Bij de meeste mensen die hoogteziekte hebben, 

komen echter niet alle klachten tegelijk voor. Wanneer moet je je dan wel ongerust gaan maken?  

Omdat hoogteziekte een ernstige ziekte kan zijn, is internationaal afgesproken wat een goede definitie 

is. Het is dan voor iedereen duidelijk op welk moment de behandeling moet worden begonnen. In tabel 

4 is samengevat wat tijdens een belangrijk internationaal symposium door deskundigen op dit gebied is 

overeengekomen als definitie van hoogteziekte (de Lake Louise Consensus van 1991 over de definitie 

van hoogteziekte). Als je aan de in de tabel genoemde voorwaarden voldoet, heb je acute hoogteziekte 

tenzij anders bewezen wordt. Je moet dan ook handelen alsof je hoogteziekte hebt. Voor eigenwijze 

mensen die het zelf beter weten is, gezien de gevaren die nu dreigen bij verder klimmen, geen plaats!  

Tabel 4. Heb ik acute hoogteziekte? 

Ik heb acute hoogteziekte als alle punten 1 t/m 3 juist zijn. 

1. Ik heb recent (de laatste 1 à 2 dagen) geklommen (meestal meer dan 300 meter hoger slapen per

dag). 

2. Ik ben al ten minste enkele uren op de nieuwe hoogte.

3. Ik heb hoofdpijn die ik vóór het klimmen niet had.

En als ik daarnaast ook ten minste één van de klachten a t/m d heb. 

a) Ik ben misselijk, heb gebrek aan eetlust, of moet overgeven.

b) Ik ben erg vermoeid of voel me abnormaal zwak.

c) Ik voel me licht in het hoofd of ben duizelig.

d) Ik heb slaapproblemen, terwijl ik normaal goed slaap.
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De ernst van de hoogteziekte kan, volgens een in dezelfde Lake Louise-conferentie vastgesteld systeem, 

worden uitgedrukt in punten, de AMS-score. Door van dag tot dag je puntenscore te bepalen, kun je 

volgen hoe het met je gesteld is. Deze vorm van gezondheidsmonitoring wordt in hoofdstuk 7 

toegelicht. Onder normale omstandigheden heeft dit geen zin, het bederft je vakantieplezier om 

voortdurend met je gezondheid bezig te zijn. Alleen voor mensen die erg bang zijn voor hoogteziekte of 

die weten dat ze er gevoelig voor zijn, kan het volgen van je score in de tijd een nuttig hulpmiddel zijn. 

Overigens is acute hoogteziekte zoals die in dit hoofdstuk beschreven staat, bijna nooit een ernstige 

bedreiging voor je gezondheid, mits je maar doet wat hierna wordt aangeraden. Sommige deskundigen 

noemen deze acute vorm van hoogteziekte, die dus niet met problemen van hersenen en longen 

gepaard gaat, dan ook ‘goedaardige’ hoogteziekte. Dit staat in tegenstelling tot de vormen die 

potentieel levensbedreigend zijn en die men ‘kwaadaardige’ hoogteziekte noemt. Bij de goedaardige 

vorm hoef je de vakantie meestal niet definitief te onderbreken; bij de kwaadaardige vormen is dat 

meestal wel het geval en moet je altijd afdalen. Slechts een klein percentage, geschat op ongeveer 5%, 

van de mensen met goedaardige acute hoogteziekte ontwikkelt vervolgens ook de kwaadaardige vorm. 

Mensen met acute hoogteziekte moeten echter ondanks deze kleine kans goed in de gaten worden 

gehouden, aangezien de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn.  

Lichte verschijnselen van longoedeem en hoogteziekte: herstel en verder klimmen 

Kees Dekker vloog naar Lukla* (Himalaya, 2850 m), liep direct door naar Phakding (2650 m) en 

vervolgens na een nacht verder naar Namche (3450), waar twee nachten werden doorgebracht. De 

tocht naar Tengpoche (3870 m) en Pheriche (4250 m) werd in twee etappes met een overnachting 

voltooid. Al vanaf Namche heeft Kees elke morgen hoofdpijn, die goed reageert op paracetamol. Bij 

aankomst in Pheriche voelt Kees zich goed. De volgende morgen staat hij op met hoofdpijn, een stevige 

hoest, en is hij erg moe. Ook ziet hij enige minuten dubbel en heeft hij een lichte vochtophoping rond de 

ogen en op de handen. Lopen naar het toilet kost extreem veel inspanning. Een aanwezige arts 

vermoedt dat Kees aan een beginnend longoedeem lijdt, geeft hem 10 mg nifedipine per tablet, en dient 

hem zuurstof toe (4 l/min gedurende drie uur). Daarna (helaas niet ook daarvóór) bepaalt hij de 

zuurstofconcentratie in het bloed via pulse-oxymetrie (zie hoofdstuk 6): SaO2 98%, normaal rond 85% 

op deze hoogte. De hoofdpijn is sterk verminderd. Na twee uur is de SaO2 gezakt tot 80-84%, nog 

normaal dus. Wel hoest Kees nog steeds flink. Enige uren later is de conditie van Kees nogal 

verslechterd: kortademigheid, ernstige vermoeidheid, en nu een SaO2 van 64%. Kees wordt in de 

hyperbare drukzak geplaatst, waar hij twee uur in verblijft. Daarna is de SaO2 weer gestegen tot 76-80%, 

maar na een wandeling naar het toilet daalt deze weer naar 64%. De arts blijft nifedipine (10 mg per 6 

uur) en nu ook acetazolamide (250 mg tweemaal per dag) verstrekken. De algemene conditie van Kees 

verbetert geleidelijk, terwijl hij op dezelfde plaats (4250 m) rust. Na twee dagen is Kees redelijk 

klachtenvrij met een SaO2 van 83%. De derde dag klimt hij met succes en zonder klachten naar Gokyo 

(5483 m). 
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Commentaar: De stijgsnelheid tussen Tengpoche en Pheriche was te hoog: gemiddeld ruim 400 meter

per dag. Bij iemand die al hoofdpijn heeft, is dat vragen om moeilijkheden. Kees Dekker had het geluk dat 

een arts aanwezig was om hem te onderzoeken en te behandelen. Zijn klachten passen goed bij een 

beginnend longoedeem, maar zouden zonder pulse-oxymetrie in dit stadium niet bevestigd zijn geweest. 

Door de lage SaO2 was deze diagnose in een vroeg stadium zeker gesteld en kon de behandeling direct 

beginnen. Ook zonder de mogelijkheid van pulse-oxymetrie zou de arts met de behandeling zijn 

begonnen. De combinatie van geneesmiddelen en zuurstof (via fles en drukzak) en de rust die Kees in acht 

nam, hebben dit beginnend longoedeem genezen. Zonder deze behandeling en zonder medische 

begeleiding zou Kees hebben moeten afdalen. Het is overigens de vraag of Kees er verstandig aan heeft 

gedaan toch weer verder te klimmen, dikwijls verergert dit de conditie weer. Kees heeft dit risico durven 

lopen vanwege de goede medische begeleidingsmogelijkheden. De voorgeschreven dosis acetazolamide 

en nifedipine waren overigens aan de lage kant. 

Hoe te handelen bij acute hoogteziekte? 

Wat voor iedereen geldt 

We gaan er nu van uit dat je tot de klimmers hoort die of erg gevoelig zijn voor hoogteziekte of zich niet 

aan de adviezen hebben gestoord, want je hebt hoogteziekte gekregen. Dit heb je vastgesteld aan de 

hand van de definitie die in tabel 4 is gegeven. Het is ook mogelijk dat je het nog ernstiger te pakken 

hebt en dat je klachten passen bij te veel vocht in de longen of vocht in de hersenen. Wat nu te doen? 

Vanzelfsprekend is dat afhankelijk van de ernst van je klachten. In de hoofdstukken 5 en 6 gaan we in op 

hersen- en longproblemen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op onder andere het gebruik van 

medicijnen bij bepaalde veelvoorkomende klachten.  

Voor iedereen met verschijnselen van hoogteziekte, ook in lichte vorm, geldt het volgende: 

- Stijg niet verder. Als het alleen gaat om de allerlichtste vorm van hoogteziekte - hoofdpijn die nog goed

reageert op een normale pijnstiller als (bij voorkeur) paracetamol of ibuprofen, met een milde vorm van

eetlustvermindering, lichte misselijkheid, lichte slaapproblemen, een beetje licht in het hoofd - kun je

desnoods nog wel proberen maximaal 300 meter hoger te komen, tenzij een terugkeer van die nieuwe

hoogte om wat voor reden dan ook niet goed mogelijk is. Als je met deze lichte klachten toch verder

stijgt moet je, met behulp van de vragenlijst in hoofdstuk 7, nauwkeurig het verloop van je klachten
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bijhouden. Worden ze bij het stijgen erger, en die kans is nogal groot, dan zit er niets anders op: je moet 

terug naar de hoogte waarop je nog klachtenvrij was en daar ten minste een dag blijven. Daal in deze 

situatie in ieder geval minstens 300 tot 500 meter. Nemen de klachten vervolgens af, dan kun je na een 

of twee rustdagen weer omhoog, maar je volgende slaaphoogte mag dan niet meer dan 300 hoger 

liggen dan je startpunt. Als de klachten niet binnen 24 uur afnemen maar ook niet verergeren, wacht 

dan rustig nog een dag. Als je klachten zelfs nog toenemen, ondanks de rust, dan moet je minstens 500 

meter verder omlaag en als het kan een arts opzoeken. 

- Je moet altijd omlaag als er verschijnselen zijn die wijzen op longoedeem (vocht in de longen) of

hersenoedeem (vochtophoping in de hersenen). Hierover is geen discussie met de reisleiding of

reisgenoten mogelijk: je loopt zeer grote risico’s door af te wachten. Een afdaling van 500 meter is

meestal voldoende om de klachten te doen verminderen of zelfs geheel te doen verdwijnen. Als afdalen

niet mogelijk is vanwege weersomstandigheden, het tijdstip van de dag of de ernst van je conditie, dan

is behandeling in een hyperbare drukzak ‘next best’, in afwachting van afdaling. Daarnaast zijn nog

andere maatregelen nodig. Daar gaan we in de hoofdstukken 5 en 6 op in.

- Drink voldoende, dat is bijvoorbeeld op 4000 meter soms meerdere liters per dag. Een vrijwel altijd

verstoorde vochtbalans moet zo snel mogelijk hersteld worden. Let op je urinekleur (lichtgeel);

overmatig drinken is ook weer niet verstandig.

- Zuurstof toedienen zal de klachten altijd verminderen, maar besluit er niet te snel toe. Bij lichte

klachten is het volstrekt overbodig, bij ernstige klachten is het nuttig of nodig, maar alleen in combinatie

met andere maatregelen. Voor de gemiddelde toerist is het meesjouwen van de relatief zware flessen

niet nuttig en ook zijn ze nogal duur. Bovendien zijn er altijd mensen die menen dat ze zich met zuurstof

in de rugzak niet meer aan de normale voorzorgsmaatregelen hoeven te houden, waardoor ze dan later

inderdaad zuurstof nodig hebben. Mocht je toch zuurstof willen meenemen, dan moet je er rekening

mee houden dat de toediening per zuurstofmasker ten minste een kwartier moet duren wil het enig nut

hebben. Zo af en toe een paar minuten aan het masker lurken is zinloze verspilling van zuurstof die je

straks misschien echt nodig hebt. Als zuurstof echt nodig is, is afdalen dat ook! We zeggen er in de

volgende paragrafen meer over. Stel in dat geval de zuurstoftoevoer in op ten minste 4 liter per minuut.

In ernstige gevallen kun je hoger beginnen (kan nooit kwaad, mits je genoeg zuurstof bij je hebt),

bijvoorbeeld 10-20 liter per minuut tot de toestand verbetert, en dan terug naar 4-8 liter. Alleen als je

zuurstof slechts wilt gebruiken om beter te slapen, kun je het toestel lager instellen, bijvoorbeeld op 0,5

tot 1 liter per minuut. Medisch is dit echter niet nodig, en ook hier kun je beter zuinig zijn. Realiseer je

dat het frequent gebruik van zuurstof je acclimatisatietijd verlengt.

- Een veel praktischer middel om zo nodig aan extra zuurstof te komen, is de hyperbare luchtzak.

Sommige reisorganisaties nemen bij tochten naar/op grotere hoogten tegenwoordig zo’n draagbare

opblaasbare luchtzak mee. Voor (groeps)reizen boven 3000 meter is dit overigens aan te raden, zeker

als snelle evacuatie naar ‘veiliger oorden’ bij problemen niet mogelijk is. Het voordeel ervan boven

zuurstof in flessen is dat de omgevingslucht het reddend medium is, en die raakt nooit op. In een

dergelijke opblaaskamer wordt de luchtdruk kunstmatig verhoogd, gelijkstaand met een afdaling van

bijvoorbeeld ongeveer 2000 meter als je op 4000 meter zit. Vanzelfsprekend helpt dit, maar hier geldt
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hetzelfde als voor zuurstof: het is zinvol bij ernstige problemen en moet gepaard gaan met andere 

maatregelen. De ervaring wijst uit dat twee tot vier uur ‘behandeling’ in een opblaaskamer de conditie 

vaak zeer verbetert, zodat de noodzakelijke afdaling ook fysiek weer mogelijk is (zie kader voor meer 

informatie).  

- Medicijnen kunnen soms behulpzaam zijn, soms noodzakelijk. Daarover geven we meer informatie in

de volgende paragraaf.

Voor alle klachten geldt: als je je slechter voelt ondanks rust op dezelfde 
hoogte: meteen afdalen en pas als je volledig hersteld bent weer klimmen. 

Hyperbare behandeling bij hoogteziekte 

Een hyperbare behandeling vindt plaats in een draagbare luchtzak, tegenwoordig te krijgen voor 

ongeveer €1000,- tot €2500,- . Een luchtzak weegt enkele kilo’s en is dus goed te vervoeren. Test de zak 

vóór aanvang van de beklimming. De door hoogteziekte getroffen persoon wordt erin gelegd en onder 

druk gebracht door het oppompen van de zak. Door het oppompen kan de druk in de zak meestal 105 tot 

220 mm Hg boven de omgevingsluchtdruk worden gebracht. Het gesimuleerde hoogte-effect is 

afhankelijk van de hoogte, maar op bijvoorbeeld 4000 meter kan de zak worden opgeblazen tot een 

fictieve afdaling van ongeveer 2000 meter is bereikt. Een van buiten afleesbare hoogtemeter geeft dit 

aan. Een beveiligingsventiel laat lucht door als de zak op de maximale druk is gebracht. Instrueer de 

persoon dat hij moet uitademen mocht de druk tijdens de behandeling door een lek plotseling 

wegvallen; de luchtdruk daalt dan plotseling naar de omgevingswaarde, waardoor het luchtvolume in de 

longen uitzet en de longen kan beschadigen. Instrueer de persoon tevens om tijdens het oppompen 

regelmatig te slikken om drukproblemen met de oren te voorkomen. Door een venster kan men de zieke 

persoon in de gaten houden. Laat iemand in een luchtzak nooit alleen en blijf met hem/haar praten. In 

sommige typen zit een koolzuurfilter dat de schadelijke hoeveelheden CO2 die worden uitgeademd, 

absorbeert. Bij andere zakken moet men blijven pompen, waardoor een natuurlijke verversing 

plaatsvindt. Het op druk brengen van de zak en weer opheffen ervan dient geleidelijk te gebeuren. Plaats 

de zak niet in de zon, de temperatuur binnen zou snel tot ongezonde hoogten stijgen. Verhinder sterke 

afkoeling van de zieke, vooral als de behandeling in de nacht plaatsvindt, door de persoon goed in te 

pakken.  

De eerste behandeling in de zak duurt een uur. Als de conditie van de zieke dan sterk verbeterd is, kan 

hij/zij de zak verlaten om vervolgens af te dalen. Meer cycli van een uur kunnen volgen als de zieke nog 

niet voldoende is hersteld, totdat de conditie wel goed genoeg is om af te dalen. Desnoods kan men hier 

uren (een nacht) mee doorgaan, het vergt uiteraard wel voldoende wisseling van personen die moeten 

pompen. In ernstige gevallen kan men de drukbehandeling combineren met zuurstof, indien 

beschikbaar, door de zuurstoffles in de zak te brengen. Uit ervaring blijkt dat longoedeem meestal 
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binnen twee tot vier uur en hersenoedeem binnen vier tot zes uur zover is verbeterd dat men weer zelf 

tot afdalen in staat is. 

Vanzelfsprekend kan men een persoon die niet meer zelfstandig kan ademen, niet in de drukzak leggen. 

Men dient deze kunstmatig (mond op mond) te beademen tot herstel van de spontane ademhaling is 

opgetreden. Een bewusteloze, goed ademende persoon kan in principe wel in de zak worden 

behandeld, maar er dient erg goed op een vrije ademhaling gelet te worden. Het gevaar bestaat 

namelijk dat de tong in de keel zakt, zodat de betrokkene stikt. Leg de bewusteloze dus zo mogelijk in 

een stabiele zijligging om dit te voorkomen.  

Tot slot: sommige personen hebben extreme last van claustrofobie, zodat verblijf in de zak op grote 

problemen stuit. Let hier op, vaak lukt het toch door continu met de persoon in contact te blijven door 

praten en gebaren.   

Hyperbare behandeling in een draagbare luchtzak 
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Gebruik van medicijnen 

Bij acute hoogteziekte kun je de volgende klachten zo nodig met medicijnen bestrijden: 

- Hoofdpijn

Hoofdpijn is de meest voorkomende klacht bij hoogteziekte. Schrik er niet van; als het bij hoofdpijn 

blijft, heeft het weinig betekenis en gaat het ook na enige dagen zonder medicijnen vanzelf over. Als het 

je te bar wordt, kun je er wel wat aan doen. De ‘onschuldige’ vorm van hoofdpijn reageert meestal goed 

op gewone middelen waar paracetamol in zit. Goede ervaringen zijn ook gemeld met ibuprofen. Dit 

middel is niet zo geschikt voor mensen die snel last van maagklachten hebben. Informeer bij twijfel vóór 

vertrek bij je huisarts. Als de hoofdpijn niet voldoende reageert op bijvoorbeeld twee tabletten van 500 

mg paracetamol, dan moet je er serieus rekening mee houden dat het wel eens erger met je gesteld kan 

zijn en dat je een beginnend hersenoedeem hebt (zie hoofdstuk 5). Zoek dan extra nauwkeurig naar 

klachten en verschijnselen die daarbij kunnen passen, en volg je conditie aan de hand van bijvoorbeeld 

het formulier in hoofdstuk 7. De ervaring heeft geleerd dat het al genoemde acetazolamide ook helpt 

bestaande hoofdpijn te verlichten of te ‘genezen’. Bij ernstige hoofdpijn kun je dit middel in een dosis 

van tweemaal 250 mg per dag gebruiken tot je weer fit genoeg bent. Het is echter niet het middel van 

eerste keus en heeft meer en soms ernstiger bijwerkingen dan de genoemde paracetamol en ibuprofen. 

Bij werkelijk zeer ernstige niet te verdragen hoofdpijn kan op voorschrift van een arts een corticosteroïd 

(dexamethason) worden gebruikt: 8 mg start en vervolgens elke 6-8 uur 4 mg voor één dag. Je moet dan 

echter ook afdalen!   

- Misselijkheid

In het algemeen geldt hier dat je beter geen medicijnen kunt nemen, want de misselijkheid verdwijnt 

meestal na een of twee dagen vanzelf als er tenminste geen ernstiger zaken aan de hand zijn. Als het te 

gek wordt, kun je een middel als Emesafene® gebruiken. Dat moet je vóór vertrek aan je huisarts vragen, 

aangezien het alleen op recept te verkrijgen is. Als je een ander middel tegen misselijkheid of braken 

wilt slikken, lees dan vooral eerst goed de bijsluiter. Sommige van deze middelen hebben een licht 

versuffend effect als bijwerking en dat kan onder omstandigheden waarin je je goed moet concentreren, 

bijvoorbeeld als je verder zou klimmen, levensgevaarlijk zijn. Een middel waarmee je niet mag 

autorijden, is ook niet geschikt om mee te klimmen of langs afgronden te lopen!  

- Slaapproblemen

Zoals hiervoor al aangegeven hebben nogal wat mensen die normaal goed slapen, in de bergen last van 

slaapproblemen. Een middel dat soms helpt dit probleem te voorkomen, is alweer acetazolamide. Dit 

middel verhoogt onder andere je ademhalingsfrequentie, waardoor je meer zuurstof binnenkrijgt en dus 

beter slaapt. Als je het middel alleen gebruikt bij slecht slapen en dus niet om andere klachten te 

bestrijden of te voorkomen, kun je volstaan met het slikken van 125 tot 250 mg ongeveer één uur voor 

het slapen gaan. De kans dat je dan ’s nachts uit je bed moet om te plassen is overigens erg groot, 

omdat het middel de urineproductie bevordert, maar ondanks dat slaap je meestal beter. Let goed op 

de kleur van je plas. Donkere urine wijst er vrijwel altijd op dat je lichaam uitgedroogd is, doordat je te 
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weinig hebt gedronken. Bij gebruik van acetazolamide moet je daar extra bedacht op zijn. Sommige 

deskundigen ontraden het gebruik van acetazolamide voor dit doel, omdat het een vals gevoel van 

fitheid kan geven na een goede nachtrust en zo een beginnende hoogteziekte kan camoufleren. Als je 

dan enthousiast aan het klimmen slaat, kan dit onverwacht en te laat vervelende gevolgen hebben. In 

het algemeen geldt daarom ook hier dat je je, zeker bij kortere tochten, zonder acetazolamide moet 

proberen te redden. Ernstige slaapproblemen die meerdere dagen aanhouden vormen soms echter op 

zich een risico. Je bent minder fit, reageert daardoor soms minder alert, en je conditie kan er onder 

lijden. In zulke uitzonderingssituaties kan acetazolamide soms een hulpmiddel zijn, maar denk om de al 

meermalen genoemde bijwerkingen waaronder de kans op overgevoeligheid voor dit middel. Overigens: 

het middel is géén slaapmiddel. Als je altijd al minder goed slaapt, zal dat ook door acetazolamide niet 

anders worden. Veel slaapmiddelen zijn niet geschikt in de bergen: ze onderdrukken juist eerder je 

ademhaling en maken je vaak overdag ook minder alert. In 1997 is een toerist die ’s nachts uit de tent 

kwam om te plassen, onder invloed van een slaapmiddel over een rotsrand gestruikeld en doodgevallen 

in een ravijn. Niet doen zonder medisch advies dus! Recent zijn wel goede ervaringen gemeld bij gebruik 

van het middel Temazepam. Het bleek bij een groep bergbeklimmers met slaapproblemen zelfs 

effectiever met minder bijwerkingen dan acetazolamide. 

Arctisch Weekend 2002

Medicijnen om hoogteziekte te 
bestrijden

Bestrijding van klachten bij acute hoogteziekte:

• Hoofdpijn: paracetamol of ibuprofen

• Ernstige hoofdpijn: Acetazolamide (Diamox®)

• Zeer ernstige hoofdpijn: corticosteroïden

• Ernstige misselijkheid: meclozine/pyridoxine
(Emesafene®)

• Ernstige klachten: zuurstof

Rust nemen, en afdalen als medicijnen niet helpen!!
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In coma door hersenoedeem en longoedeem, gered door hyperbare behandeling 

Jan van Oorschot (34 jaar) heeft plannen om de Imja Tse (6189) in de Himalaya te beklimmen. Hij vliegt 
van Kathmandu (1300 m) naar Lukla (2850 m) en loopt direct naar Phakding (2650 m). Daar brengt hij 
de nacht door. De volgende dag gaat hij door naar Namche (3450 m) om daar te overnachten. 
Vervolgens naar Pangboche (3900 m) en daar blijft hij twee overnachtingen. De trekking wordt vervolgd 
naar Pheriche (4250 m). Tijdens deze tocht is Jan extreem vermoeid, hij doet er zes uur over in plaats 
van de gebruikelijke twee uur. De gids besluit dat Jan niet verder mag. In Pheriche is een kliniek, en 
hogerop is eventueel noodzakelijke medische hulp niet zo snel te regelen. Jan eet nog goed die avond, 
klaagt niet over hoofdpijn, en lijkt volgens de gids in orde. De volgende morgen krijgt de gids hem niet 
wakker: Jan is in coma geraakt. In de kliniek ter plaatse stelt men onder andere een hartslag van 135 
vast en een ademhalingsfrequentie van 20. Het zuurstofgehalte (SaO2) is 35%. Jan krijgt 20 mg 
nifedipine onder de tong toegediend en wordt in een hyperbare drukzak geplaatst. Na 15 minuten komt 
Jan bij kennis. Hij is erg verward en denkt op zijn werk te zijn. Als hij, enigszins opgeknapt, uit de 
drukzak komt, blijkt hij niet tot zelfstandig lopen in staat. Hij krijgt naast de nifedipine nu ook 
dexamethason, waar hij twee dagen mee moet doorgaan. De behandeling in de drukzak wordt nog drie 
uur voortgezet. Daarna kan Jan met hulp afdalen naar Pangboche, waar hij twee nachten blijft onder 
voortgezette behandeling met nifedipine en dexamethason. Vervolgens gaat hij verder omlaag naar 
Deboche (3750 m), waar hij nog drie dagen blijft zonder verdere behandeling. Hij voelt zich weer het 
heertje en besluit opnieuw naar Pheriche te gaan. Dat gaat zonder klachten. Hij maakt vervolgens een 
dagtrip naar de top van Chukung Ri (5600 m) en de volgende dag een dagtrip naar Kala Patar (5500 m), 
opnieuw zonder problemen. De trekking wordt nu beëindigd. 

Commentaar: Bij navraag blijkt Jan al bij aankomst in Namche moeilijk te bestrijden hoofdpijn te hebben 
gehad, met een meer dan gemiddelde vermoeidheid, maar Jan is geen klager en heeft dit niet aan de 
gids gemeld. Die heeft ten onrechte ook niets gevraagd. Het stijgingstempo van Phakding naar Namche 
(bijna 800 meter op één dag) is te hoog; hierna hadden ten minste twee rustdagen ingelast moeten 
worden. Het besluit van de gids om met Jan in Pheriche te blijven heeft hem mogelijk het leven gered. De 
combinatie van coma en een zeer laag zuurstofgehalte duiden bij Jan op zowel longoedeem als 
hersenoedeem, al is een coma door ernstig zuurstoftekort bij longoedeem zeker ook mogelijk. De 
vermoeidheidsklachten vóór het coma en de loopproblemen erna wijzen echter eveneens op zowel 
longoedeem als hersenoedeem. Deze combinatie wordt vaker gezien. De ingestelde behandeling is de 
juiste: beide ziekten worden hiermee bestreden. Het besluit van Jan om, na herstel, na een klachtenvrije 
stijging naar Pheriche tot dagtochten over te gaan is zeer verstandig. Immers, door ’s avonds terug te 
komen op de hoogte waarop hij klachtenvrij was, voorkomt Jan dat hij weer hoogteziekte krijgt. Als hij 
hoog was blijven slapen, had hij vrijwel zeker opnieuw ernstige problemen gekregen, aangezien 
acclimatisatie in zo’n korte tijd niet mogelijk is.  
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Een geval van hersenoedeem? 
Lees het volgende hoofdstuk! 

Hersenoedeem 

Het vaststellen van hersenoedeem 

Hersenoedeem (Engelse benaming: High Altitude Cerebral Edema, HACE) wordt soms beschouwd als het 

‘eindstadium’ van acute hoogteziekte. Meestal is er bij mensen met hersenoedeem ook sprake van 

klachten en verschijnselen die wijzen op acute hoogteziekte (zie hoofdstuk 4) en soms ook van 

longoedeem (zie hoofdstuk 6). De verslechtering van acute hoogteziekte tot hersenoedeem kan 

plaatsvinden binnen twaalf uur tot circa drie dagen. Er treedt vocht uit je bloedvaatjes, dat zich ophoopt 

in bepaalde hersendelen. Mede omdat je schedel weinig ruimte biedt aan de nu gezwollen hersenen, 

zijn de verschijnselen al snel zeer ernstig, ook bij nog relatief weinig vocht. Symptomen die bij 

hersenoedeem optreden zijn (meestal - maar niet altijd - in deze volgorde): extreme hoofdpijn die niet 

meer reageert op pijnstillers, verlies van beoordelingsvermogen en realiteitszin, niet aangepast gedrag 

(soms lijkend op dronkenschap), dubbelzien, verlies van coördinatie, blaasproblemen (incontinentie of 

juist niet kunnen plassen), hallucinaties, geheugenverlies, sufheid, epileptische aanvallen, 

verlammingsverschijnselen, en tot slot bewusteloosheid en dood door inklemming van de hersenen. Het 

verlies van coördinatie is eenvoudig met een test vast te stellen: de getroffen persoon is niet meer in 

staat met de ogen dicht rechtop te blijven staan of hak-tegen-teen langs een rechte lijn te lopen zonder 

te wankelen of te vallen (zie figuur 3). Kan hij/zij ook niet meer met de ogen dicht de vingertop naar het 

puntje van de neus brengen zonder aarzelingen of ‘zoeken’, dan moet je zeker van hersenoedeem 

uitgaan. Indien een arts aanwezig is, dan kunnen ook nog andere verschijnselen de diagnose bevestigen, 

zoals vochtophoping in het netvlies (papiloedeem) en afwijkende voetzoolreflexen. Ook bij 

hersenoedeem komen meestal niet alle klachten tegelijk en in ernstige vorm voor. Tijdens de genoemde 

Lake Louise Consensus-conferentie is men daarom de definitie van hersenoedeem overeengekomen 

zoals die in tabel 5 is weergegeven.  

Tabel 5. Heb ik hersenoedeem? 

Ik heb hersenoedeem als ik na een recente stijging: 

- lijd aan verschijnselen die passen bij acute hoogteziekte

 HOOFDSTUK 5
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EN 

- mentaal niet meer ‘normaal’ ben (in de war, niet goed in staat tot nadenken of eenvoudig rekenen,

dronkemanstaal, hallucinaties, verminderd bewustzijn) en/of niet goed meer over een rechte lijn kan lopen

OF 

- weliswaar geen verschijnselen van acute hoogteziekte heb, maar zowel mentaal niet meer

‘normaal’ ben als niet goed meer over een rechte lijn kan lopen, of ernstiger symptomen vertoon

zoals epileptische aanvallen en verlammingen.

Figuur 3. Hak-teen-test om na te gaan of mogelijk sprake is van hersenoedeem 

Bij het lopen over een rechte lijn, waarbij steeds de hak en de teen bij een volgende stap op elkaar 

moeten aansluiten, is betrokkene niet in evenwicht en wankelt of valt. 

Figuur met toestemming uit Bezruchka, 1994. 
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Hoe te handelen bij hersenoedeem? 

Aangezien de gevolgen van hersenoedeem ernstig zijn, en je toestand snel kan verslechteren als je 

ondanks verschijnselen van hersenoedeem verder klimt, is hier maar één remedie: onmiddellijk en 

ongeacht of het dag of nacht is ten minste 500 meter dalen en zo mogelijk onder 2500 meter zien te 

komen. In ieder geval moet je dalen tot je klachten en verschijnselen sterk zijn afgenomen. In het 

algemeen gaat dat snel, als het nog niet al te erg met je gesteld is. In ernstige gevallen is het raadzaam 

om, naast de afdaling, ook het medicijn dexamethason (of een vervangend corticosteroïd) te gebruiken. 

Het beste is wanneer de reisleider telefonisch contact kan opnemen met een arts, om het gebruik van 

dit middel te bespreken. Je slikt eerst 8 mg dexamethason, en vervolgens elke acht uur nog eens 4 mg, 

gedurende twee dagen. Als de klachten dan over zijn en je voelt je weer fit, kun je met het middel 

stoppen. Als de klachten de eerste dag niet verminderen moet je zeker een dokter opzoeken en niet 

zomaar doorgaan met slikken. In combinatie met dexamethason gebruik je ook acetazolamide, 250 mg 

tweemaal per dag. Over het gebruik van sterkere plasmiddelen, zoals furosemide (Lasix

wetenschap verdeeld; het moet in deze situatie worden afgeraden. Als de toestand inmiddels zo ernstig 

is dat er sprake is van bewusteloosheid, moet de persoon hoe dan ook door anderen naar beneden 

worden gedragen; dit is geen ziekte om even aan te zien of te wachten op een helikopter die mogelijk 

(te laat) komt. In veel gevallen komt het slachtoffer na afdalen weer bij kennis. Denk nooit dat het te 

laat is! Het toedienen van medicijnen aan bewusteloze personen is uiteraard niet zonder problemen. 

Slachtoffers kunnen niet meer zelf slikken, dus tabletten geven is niet mogelijk. Als dexamethason per 

injectie beschikbaar is, moet dit uiteraard vóór het begin van de afdaling toegediend worden (8 mg in de 

bilspier). Als er aanwijzingen zijn voor een combinatie van hersen- en longoedeem, kan men ter 

bestrijding van het longoedeem tevens nifedipine (Adalat®) toedienen, hetzij per injectie hetzij door 

twee capsules van 10 mg open te breken en de inhoud onder de tong van het slachtoffer te brengen en 

enige minuten te wachten tot het medicijn is opgenomen. Leg het slachtoffer altijd in een stabiele 

zijligging om verslikking en verstikking te voorkomen, zo mogelijk ook tijdens transport naar beneden. 

Als je na de eerste afdaling geleidelijk weer redelijk fit bent, is er op zichzelf geen reden om je ongerust 

te maken, want je geneest dan weer snel en volledig. Personen die ernstig hoogteziek zijn geweest - en 

zeker als sprake is geweest van bewustzijnsverlies of andere ernstige problematiek - zoeken medische 

hulp en gaan ook na herstel niet meer naar boven. Het is voor de minder ernstige gevallen niet altijd 

nodig een arts op te zoeken, maar als er een in de buurt is, kan dat uiteraard toch verstandig zijn. Ga in 

geen geval direct weer klimmen, maar wacht ten minste twee dagen af hoe het met je gaat. Mocht je 

dan weer gaan klimmen, houd je dan aan het hiervoor gegeven klimschema. Noteer bovendien elke dag 

je klachtenscore op het formulier. Loopt je score weer op, neem dan het verstandigste besluit en 

onderbreek je klimvakantie definitief.  

Tijdens een van mijn beklimmingen van de Kilimanjaro werd een man van de top gehaald (ja zeker, een 

eigenwijze Nederlander die als een dronkeman de laatste 500 meter omhoog bleek te zijn gelopen!) die 

niet meer zelf kon afdalen. Na een eerste dosis dexamethason en een begeleide afdaling van 1000 meter 

liep hij weer redelijk en waren de overige klachten ook sterk verminderd. Na nog een dag had hij weer 

het hoogste woord over de door hem verrichte ‘heldendaad’.  
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Mocht een snelle afdaling absoluut niet mogelijk zijn, dan is de toediening van zuurstof zo mogelijk 

gecombineerd met een verblijf in een hyperbare luchtzak als ‘next best’-aanpak zeer gewenst. Dat geldt 

dus ook voor bewusteloze, nog zelfstandig ademende personen. Denk erom: dit is dus geen kwestie van 

keuze. Als afdalen ook maar enigszins mogelijk is, heeft dat altijd de voorkeur. De behandeling met 

zuurstof of in een drukzak is dezelfde als beschreven bij longoedeem. Tegelijk moet je bij niet-

bewusteloze personen starten met de dexamethason in combinatie met acetazolamide. De conditie zal 

na enige uren verbeteren, waardoor een afdaling gemakkelijker wordt. De evenwichtsstoornissen (niet 

goed kunnen lopen) kunnen overigens nog wel enige dagen aanhouden voordat die ook definitief en 

volledig zijn verdwenen. Denk nooit dat je na een lichte verbetering wel weer snel verder omhoog kunt: 

het kan je dood worden. 

Vocht in de hersenen kan zich snel ontwikkelen. 

Het kan in enkele uren fataal zijn! 

Dood door hersenoedeem

De 41-jarige gezonde, klachtenvrije Louise Andersen maakt met een groep een trekking in de Himalaya. 
Op een hoogte van 2300 meter aangekomen voelt ze zich wat duizelig, maar daar maakt ze zich niet 
ongerust over, omdat ze dat ook thuis wel eens heeft. De groep klimt in drie dagen door tot Tengpoche 
op 3870 meter, waar de nacht wordt doorgebracht. De volgende morgen wordt Louise met hoofdpijn 
wakker. Ze krijgt van de reisleiding wat paracetamol, maar dat helpt niet erg goed. De groep maakt een 
dagwandeling en keert terug op gelijke hoogte. Louise heeft nog steeds hoofdpijn, maar geen andere 
klachten. De volgende morgen wordt de klim voortgezet, tot Lobuje op 4950 meter. Onderweg krijgt 
Louise lichte evenwichtsproblemen en voelt ze zich wat duizelig. Ze besluit dat de 
evenwichtsproblemen te wijten zijn aan haar duizeligheid of een bijwerking zijn van de hoofdpijnstillers 
die ze heeft geslikt, en meldt niets aan de reisleiding. De groep slaapt op 4900 meter. De volgende dag 
is een beklimming naar 5550 meter gepland. Louise voelt zich erg vermoeid en moet na een korte tijd 
ondersteund door een groepslid alweer terug naar het vertrekpunt op 4900 meter. Omdat het al laat in 
de middag is, besluit de ongeruste reisleiding dat de nu voor Louise noodzakelijk geachte afdaling de 
volgende morgen zal plaatsvinden. Louise heeft geen eetlust en gaat om 16.30 uur naar bed. Om 19.30 
uur heeft ze nog een normaal gesprek met een reisgenoot. Om 01.30 uur probeert de reisleiding haar 
voor een controle wakker te maken. Louise is echter niet wakker te krijgen en reageert niet meer op 
knijpen en prikken. Twintig minuten later stopt ze plotseling met ademhalen. Langdurige pogingen tot 
reanimatie hebben geen effect, Louise is overleden.  

Commentaar:  Wat ging hier fout? Nogal wat. Laten we dit drama eens analyseren:

1. Hoofdpijn die niet goed reageert op pijnstillers, is altijd verdacht voor hoogteziekte. Louise had niet

met hoofdpijn verder mogen stijgen.

2. Duizeligheid kan veroorzaakt worden door bloedarmoede, maar duizeligheid op hoogte moet worden
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beschouwd als symptoom van hoogteziekte tot het tegendeel is bewezen. 
Louise heeft dit te licht opgevat.  

3. De stijgsnelheid tussen 2300 en 3900 meter (gemiddeld ruim 530 meter per dag) is aan de hoge kant,

zelfs voor gezonde, klachtenvrije personen. De stijgsnelheid nadat 3900 meter was bereikt (1000 meter

op één dag), is echter zelfs voor klachtenvrije personen extreem hoog, laat staan voor iemand die

beginnende hoogteziekte heeft. De reisleiding heeft een onverantwoord risico genomen.

4. Evenwichtsproblemen op hoogte moeten per definitie worden toegeschreven aan beginnend

hersenoedeem. Als Louise bij het constateren ervan direct was afgedaald, had ze nog geleefd. Controle ’s

nachts op wekbaarheid lijkt aardig, maar als er redenen zijn om zoiets verstandig te vinden is onder deze

omstandigheden alleen afdalen aan de orde. Als het slachtoffer niet wekbaar is, kan ter plekke immers

weinig meer ondernomen worden. De reisleiding is onvoldoende alert geweest op of onbekend geweest

met de grote risico’s die Louise liep door met haar ernstige klachten op hoogte te blijven. Mogelijk zou

het gebruik van corticosteroïden (dexamethason) Louise ook nog tot de volgende morgen hebben doen

overleven als afdalen ’s nachts volstrekt niet mogelijk was. De reisleiding heeft dit nagelaten. Ook een

behandeling in een hyperbare drukzak had het leven van Louise waarschijnlijk kunnen redden.

Vochtophoping in hersenweefsel en 

inklemming van de hersenen in de 

schedel 

Druk 
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Longoedeem  

Het vaststellen van longoedeem 

Ophoping van vocht in de longen (longoedeem, in het Engels bekend als High Altitude Pulmonary Edema 

of HAPE) is een zeer gevaarlijke ziekte die op hoogte kan ontstaan. De belangrijkste oorzaak is te snel 

stijgen, maar er zijn goed gedocumenteerde gevallen van longoedeem bekend bij mensen die zich keurig 

aan de geadviseerde stijgsnelheid hebben gehouden. De ziekte ontstaat doordat zich in de longvaten 

een (zeer) hoge bloeddruk ontwikkelt, waarschijnlijk door het vrijkomen van samentrekkende stoffen uit 

de vaatwand en mogelijk ook door een soort stressreactie van het afweerapparaat en het zenuwstelsel. 

Het precieze mechanisme is niet bekend en evenmin weten we waarom dit bij bepaalde mensen wel en 

bij anderen niet optreedt, al is zeker dat aanleg daarbij een rol speelt. Door de ontstane hoge druk in de 

longhaarvaatjes en een ontstekingsachtige reactie in de vaatwandcellen gaan deze cellen, die onder 

normale omstandigheden lekkage voorkómen, vocht lekken. Er is dan geen volledige afsluiting meer 

tussen bloedvaten en omringend weefsel. Daardoor kan vocht zich verplaatsen naar die omringende 

weefsels. Doordat dit vocht zich bevindt in de weefsels tussen de luchttoevoer in de longen en de 

zuurstofafvoer in de longvaatjes, kan er te weinig zuurstof uit de ingeademde lucht in het bloed worden 

opgenomen. Daardoor wordt het tekort aan zuurstof dat op hoogte toch al bestaat, nog groter en word 

je soms extreem benauwd. Je verdrinkt als het ware in je eigen lichaamsvocht. De ziekte kan, bij 

gevoelige personen en/of na een te snelle stijging, tot een levensbedreigende situatie leiden die men op 

tijd moet kunnen herkennen. 

Longoedeem treedt, onder het voorbehoud dat men niet extreem snel stijgt, tussen 2500 en 5500 meter 

naar schatting (betrouwbare cijfers ontbreken) bij minder dan 3% van de mensen op. Na een snelle 

stijging (binnen 24 uur) van zeeniveau tot 4500 meter loopt dit percentage op tot 10%, en bij mensen 

die al eerder longoedeem in de bergen hebben opgelopen zelfs tot boven 50%. Deze cijfers zijn vrijwel 

zeker een onderschatting, aangezien het alleen die mensen betreft die zodanig ernstige klachten hadden 

dat zij een arts consulteerden. Veel gevallen verlopen minder ernstig, maar de slachtoffers (en hun 

reisgenoten) hebben er in de meeste gevallen erg veel problemen mee gehad. Kou, zware lichamelijke 

inspanning en een bestaande luchtweginfectie vergroten de risico’s verder. Opmerkelijk is dat goed 

geacclimatiseerde personen die afdalen om daarna weer naar dezelfde hoogte terug te klimmen, een 

verhoogd risico op longoedeem lopen (de zogenaamde ‘re-entry hypoxy’). Dit verschijnsel wordt ook 

gezien bij lokale, hoog wonende mensen na een (soms kort) verblijf op een (veel) lager niveau. De reden 

is niet bekend. Sommige onderzoekers geven aan dat kinderen en jongvolwassenen gevoeliger voor 

longoedeem zijn dan oudere mensen, maar betrouwbare cijfers zijn niet voorhanden.  

Een vóór de beklimming al aanwezige luchtweginfectie lijkt het risico van longoedeem nogal te 

vergroten. Bij kinderen zijn zulke luchtweginfecties inderdaad vaker aanwezig dan bij volwassenen. Een 

feit is wel dat de meeste gevallen van longoedeem inderdaad in de jongere leeftijdscategorieën te 

vinden zijn. Echter, in die categorie wordt ook het meest geklommen, zodat deze bevinding op zichzelf 

nog niet alles zegt. Per jaar sterven er tientallen mensen aan longoedeem door een verblijf in de bergen. 

 HOOFDSTUK 6 
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Zelf je zuurstofsaturatie meten is technisch eenvoudig, maar vergt wel enige kennis van het juist gebruik 

van de oximeter! 

De eerste symptomen van longoedeem ziet men meestal pas na enige dagen klimmen en vrijwel altijd 

op hoogten boven 2500 meter, maar in enkele gevallen al een dag nadat een te snelle klim is gemaakt. 

Recent onderzoek laat zien, in dit geval bij skiërs die meestal snel omhoog gaan, dat longoedeem ook 

voorkomt op hoogten tussen 1400 en 2500 meter. In deze gevallen werden redelijk zware inspanningen 

verricht, en men bleef ook hoog slapen. Ga je dezelfde dag na een steile klim of stijging per kabel weer 

omlaag, dan loop je geen risico. Blijf je slapen op de bereikte hoogte, wees dan alert. Als longoedeem na 

een verblijf van ongeveer 5 dagen op hoogte niet is opgetreden is het zeer onwaarschijnlijk dat dit 

alsnog gebeurt. 

Longoedeem bij redelijk adequate stijgsnelheid 

De 21-jarige Tayima Kotayashi, Japans studente, plant een trekking in de Himalaya. De tocht begint in 
Kathmandu (1300 m), vanwaar zij vliegt naar Lukla (2850 m). De trekking begint de volgende dag, de 
nacht wordt doorgebracht in Monzo (2835 m). Vervolgens wordt naar Namche (3450 m) gelopen, en 
daar blijft Tayima twee nachten. De trekking wordt vervolgd naar Tengpoche (3870 m), waar weer twee 
nachten worden doorgebracht. Bij aankomst heeft Tayima lichte hoofdpijn, die goed op een pijnstiller 
reageert. Dan wordt verder gelopen naar Pheriche (4250 m). De hoofdpijn komt weer terug, en Tayima 
gaat vroeg slapen. Om 5 uur ’s morgens wordt ze kortademig wakker: zelfs het lopen naar het toilet is 
haar te veel. De reisleiding meet een polsslag van 130 in rust en een ademfrequentie van 20 per minuut. 
Een arts in het gezelschap heeft een draagbare pulse-oxymeter en hij stelt een SaO2 van ongeveer 44% 
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vast (normaal op deze hoogte: rond 85%). Ook stelt hij met zijn stethoscoop vast dat er vocht in de 
longen is. Hij dient haar 20 mg nifedipine toe, en behandelt haar gedurende twee uur in een hyperbare 
drukzak. Daarna is haar conditie zodanig verbeterd dat ze weer zelfstandig kan lopen, de SaO2 is 
gestegen naar 64%. De reisleiding stuurt haar onder begeleiding terug naar Tengpoche. Daar wordt de 
behandeling met nifedipine nog twee dagen voortgezet. Tayima is dan hersteld en besluit niet meer 
verder te klimmen. 

Commentaar: De snelle stijging per vliegtuig van Kathmandu naar Lukla was niet optimaal, maar in dit 
geval kan hierin niet de verklaring van de later ontstane problemen worden gezien. Onze studente heeft 
tijdens de trekking een stijgtempo gekozen dat redelijk adequaat is te noemen. De stijgingen per dag 
zijn weliswaar aan de hoge kant, maar er zijn steeds ruim voldoende ‘rustdagen’ ingelast om een goede 
acclimatisatie te verkrijgen. Toch krijgt ze een klassiek longoedeem. Dit geval laat zien dat een optimale 
aanpassingstijd niet altijd voorkomt dat deze ernstige ziekte ontstaat. Tayima heeft het geluk gehad dat 
er een hyperbare drukzak en een arts aanwezig waren. Immers, in deze gevallen is afdalen de enige 
optie, en daartoe was ze niet meer zelfstandig in staat. Het alternatief is dan: naar beneden gedragen 
worden, of eerst de conditie met medicijnen in combinatie met zuurstof of een drukbehandeling 
verbeteren. Hier is de juiste behandeling toegepast. Tayima heeft er ook verstandig aan gedaan om na 
herstel niet opnieuw te gaan klimmen. Het longoedeem is dan wel klinisch verdwenen, maar het 
volledige herstel duurt nog wel enige dagen. Ook is het zeer waarschijnlijk dat ze meer dan gemiddeld 
aanleg heeft voor hoogteziekte. Een volgende keer loopt ze weer een verhoogd risico en moet ze dus alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Bij de volgende klachten moet je verdacht zijn op longoedeem. 

Categorie I: lichtere vormen: 

- Je hebt dikwijls (maar niet altijd!) al verschijnselen die op acute hoogteziekte wijzen, bijvoorbeeld

hoofdpijn.

- Je hebt een hardnekkige hoest. Hiermee begint longoedeem nogal eens.

- Je prestatievermogen neemt af: je kunt veel minder dan je van jezelf gewend bent.

- Je bent meer dan gemiddeld vermoeid.

- Je hersteltijd neemt af: het duurt langer voor je weer uitgerust bent.

Categorie II: in ernstiger gevallen komen daar de volgende klachten en verschijnselen bij: 

- Je wordt kortademig en hebt het benauwd, eerst bij inspanning, later ook als je niets doet. Dit laatste is

een bij HAPE zeer veel voorkomend symptoom en het wijst op een ernstige situatie.

- Je hoest wordt erger en droger. Soms hoesten mensen zo heftig dat er ribben door breken!

- Je hart gaat veel sneller kloppen of slaat ‘op hol’ (soms meer dan 140 slagen per minuut tegen normaal

minder dan 80), ook als je niets bijzonders doet.

- Je ademhaling wordt oppervlakkig, je gaat veel vaker ademhalen en hebt nog steeds het gevoel niet

genoeg lucht te krijgen. Normaal haal je in rust minder dan 15 keer per minuut adem, in ernstige

gevallen van longoedeem meer dan 40 keer zonder dat je enige inspanning levert. Dat kun je trouwens

ook niet meer in zo’n situatie. Soms is een borrelend of reutelend geluid hoorbaar tijdens de
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ademhaling. 

- Je slijmvliezen (goed te zien aan de lippen) en later ook de huid van je vingernagels, neus, tenen,

krijgen een paarsachtige kleur, wijzend op ernstig zuurstoftekort.

- In een meerderheid van de ernstige gevallen vertoont de tong zichtbare afwijkingen: rode op zweren

lijkende plekken op een witte tongkleur; deze ‘zweren’ verdwijnen snel na zuurstoftoediening of

afdaling en behoeven geen speciale behandeling. De oorzaak is niet bekend.

- Je gaat roze, door bloed gekleurd schuim ophoesten. Als dit het geval is, ben je er zeer slecht aan toe.

- Doordat je longen onvoldoende zuurstof opnemen, krijgen ook je hersenen te weinig. Daardoor

kunnen in ernstiger gevallen ook merkwaardig gedrag, verwardheid en soms bewustzijnsdalingen

optreden, als voorboden van naderende bewusteloosheid als er geen hulp wordt geboden.

- Een arts kan bij het luisteren naar je longen horen dat er vocht in zit.

Links: vulling van de longblaasjes met vocht in plaats van met lucht bij hoogtelongoedeem. 

Rechts: een drukzak waarin je snel van zuurstof kunt worden voorzien. 

Longoedeem bij een arts die ‘too fast too high’ ging en zichzelf succesvol behandelde met nifedipine 

Wim van der Linden, arts, vloog van Kathmandu (1300 m) naar Lukla (2850 m). Dezelfde dag begon hij 
een beklimming van drie dagen naar het basiskamp op Mount Makalu (5400 m). Na een rustdag klom 
Wim naar 6000 meter. De volgende dag klom hij verder via de Kukuczka Ridge naar een hoogte van 
6900 meter. Dit was een steile en zeer inspannende beklimming. Wim gebruikte vanaf de eerste 
klimdag 500 mg acetazolamide per dag om hoogteziekte te voorkómen. In de eerste nacht op 6900 
meter ontwikkelde zich bij Wim een snel verergerende hoest, en hij kreeg het steeds benauwder. Tegen 
de 
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morgen hoestte hij steeds meer schuimend en later bloederig vocht op. Hij kon nauwelijks zijn tent uit 
komen om hulp te vragen. Wim stelde zelf de vrij zekere diagnose: hij leed aan longoedeem. Hij nam 
onmiddellijk 20 mg nifedipine onder de tong en al na 15 minuten werd hij wat minder benauwd en 
hoestte hij ook minder. Hierdoor kon hij, na een lichte beklimming (100 m) over een kam via een 
gemakkelijker route afdalen, na nog eens 20 mg nifedipine te hebben geslikt. Hij bereikte dezelfde dag 
nog het basiskamp, na een daling van 1500 meter. In de nacht kreeg Wim opnieuw een periode van 
benauwdheid en hoesten. Met zijn stethoscoop kon hij nu ook duidelijk vocht in de longen horen. Hij 
nam weer 20 mg nifedipine onder de tong en bleef doorgaan met nifedipine 20 mg per zes uur. De 
volgende dag daalde hij verder af naar 4000 meter en was sindsdien klachtenvrij. 

Commentaar: Zonder enige twijfel ging deze arts ‘too fast too high’. Dat begon al met de vlucht, waarbij 
in korte tijd 1500 meter werd gestegen, zonder rustdag gevolgd door een flinke beklimming. Dit is vragen 

om problemen. De gebruikte dosis acetazolamide was adequaat, maar heeft hier niet mogen baten. 

Hiermee is nog eens geïllustreerd dat dit middel geen wondermiddel is en dat het ook een arts geen 

bescherming biedt tegen een veel te hoge stijgsnelheid. Wim heeft de juiste diagnose gesteld en is 

terecht met nifedipine begonnen. Toch heeft hij erg veel geluk gehad: zijn ernstige longoedeem 

ontwikkelde zich dusdanig snel dat er een groot risico was te stikken door verdrinking in eigen longvocht. 

Een zuurstofbehandeling of een drukbehandeling gedurende enige uren zou hem in een betere conditie 

voor de afdaling hebben gebracht. Een dergelijke inspannende en lange afdaling met longoedeem is erg 

gevaarlijk, en had op zichzelf fataal kunnen zijn, ook al was er geen keus. Dat Wim na een afdaling van 

1500 meter nogmaals verslechterde in de nacht (de meest riskante tijd), geeft duidelijk aan hoe kritiek de 

situatie geweest is. 

De ziekte ontwikkelt zich meestal geleidelijk: van lichte vermoeidheid, afgenomen prestatievermogen, 

ernstige vermoeidheid bij inspanning, misselijkheid, slapeloosheid en een drukkend gevoel achter het 

borstbeen in de eerste 8 tot 24 uur na een beklimming boven 2500 meter, tot ernstige benauwdheid en 

rochelen in rust in de volgende 24 tot 48 uur. In bijna alle gevallen ontwikkelt de ziekte zich tussen 32 en 

72 uur na het bereiken van de (te hoge) slaaphoogte. Als er dan geen actie wordt ondernomen (zie 

hierna), overlijdt rond 50% van de slachtoffers. Bij goede behandeling en snelle afdaling vallen vrijwel 

geen doden en volgt volledig herstel. Het is voor een niet-arts (en zelfs voor een arts die niet over 

onderzoeksinstrumenten beschikt) niet altijd gemakkelijk om vast te stellen of klachten zoals hierboven 

beschreven ook echt op longoedeem wijzen. Immers, elk van de genoemde klachten zie je soms ook bij 

andere, vaak onschuldiger ziekten zoals een ‘gewone’ bronchitis, of bij andere ook ernstige ziekten als 

een hartinfarct of een longontsteking. Daarom is in Lake Louise ook afgesproken wat artsen onder 

longoedeem verstaan. Dat is samengevat in tabel 6. Voor de toerist geldt echter altijd het uitgangspunt: 

handel bij twijfel alsof het om longoedeem gaat! Denk niet te snel dat het wel om een zware 

verkoudheid of een longontsteking zal gaan. 
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Figuur 4. Luchtdruk en zuurstofsaturatie (SaO2) bij toenemende hoogte. 
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Een tegenwoordig steeds meer gebruikt instrument om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een 

in verhouding tot de hoogte te lage zuurstofconcentratie in het bloed, is de pulse-oximeter. Een voor 

gebruik tijdens tochten geschikt draagbaar instrument om een dergelijke meting uit te voeren is in de 

handel te koop voor ongeveer €100,- (prijspeil 2014). Gebruik van de meter en interpretatie van de 

metingen vergt echter medische kennis. Het gebruik in de praktijk is weliswaar eenvoudig, maar de 

meetuitslagen worden door vele factoren (onder andere huidtemperatuur, uitdroging, inspanning, 

batterijcondities) beïnvloed en zijn daarom in niet-gestandaardiseerde omstandigheden vaak 

onbetrouwbaar. Niet-geschoolden moet daarom worden afgeraden dit instrument tijdens beklimmingen 

te gebruiken. In noodsituaties wordt in sommige plaatselijke ziekenhuizen via pulse-oximetrie mede 

bepaald of sprake is van ernstige onderverzadiging met zuurstof. Dat gebeurt dan onder gecontroleerde 

condities en door een arts. De waarden zijn dan wel betrouwbaar. In figuur 4 kun je aflezen wat de 

zuurstofconcentratie in het bloed ongeveer moet zijn op de verschillende hoogten. Geeft de meting een 

(veel) lagere waarde aan dan op die hoogte normaal is, dan is dat een sterke aanwijzing voor 

longoedeem. Waarden van soms ver beneden 70% (SaO2) op een hoogte van 4500 meter (normaal 

ongeveer 85%) zijn in geval van longoedeem eerder regel dan uitzondering, maar een normale waarde 

sluit beginnend longoedeem niet uit.   De spreiding van saturatiewaarden tussen personen met 

longoedeem is groot, onder meer afhankelijk van de ernst van het oedeem. Zo varieerden de waarden 

bij 45 mensen met longoedeem in een ski-resort tussen 38 en 93%. Dus vooral als sprake is van erg lage 

waarden, helpt dit onderzoek om onderscheid te maken tussen HAPE en bijvoorbeeld ‘alleen maar’ 

hoest.  
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Tabel 6. Heb ik longoedeem? 

Hoe te handelen bij longoedeem? 

Hoewel wij over het ontstaan van longoedeem nog niet alles weten, bestaat er inmiddels helaas zoveel 

ervaring mee dat goed bekend is wat je wel en niet moet doen als je het denkt te hebben. Er zijn drie 

maatregelen die, in de aangegeven volgorde en in ernstige gevallen zo mogelijk alle tegelijk, bewezen 

effectief zijn.  

1. Afdalen

2. Zuurstof toedienen

3. Nifedipine en corticosteroïden slikken

Ad 1. Afdalen 

In alle gevallen van verdenking op (beginnend) longoedeem is er maar één echt doeltreffende remedie: 

afdalen naar ten minste het niveau waarop je nog geen klachten had, maar liever naar een zo laag 

mogelijk niveau. Een afdaling van 500 tot 1000 meter leidt vrijwel altijd tot een snel herstel. Helaas is 

het zo dat inspanning tot een verergering van het longoedeem kan leiden. Dit kan tot een moeilijk 

dilemma leiden als de condities voor afdalen zwaar zijn, bijvoorbeeld ruw terrein, lastige afdalingen of 

extreme kou. Als de conditie al erg slecht is en er is zuurstof of een hyperbare drukzak beschikbaar, dan 

is het verstandig eerst met deze middelen de conditie te verbeteren en pas dan aan de afdaling te 

beginnen. Als deze middelen er niet zijn, moet het risico van verergering genomen worden en moet 

direct met de afdaling worden begonnen, zo mogelijk gedragen of ondersteund door reisgenoten. Als je 

Ik heb longoedeem als ik, na een recente beklimming, last heb van de volgende klachten en/of de 

volgende verschijnselen, soms in combinatie met klachten van acute hoogteziekte. 

Ten minste twee van de volgende klachten: 

- benauwdheid ook als ik niets doe

- flink hoesten

- een ernstig gevoel van zwakte of een flink afgenomen prestatievermogen

- een gevoel van druk op de borst

EN: 

Ten minste twee van de volgende verschijnselen: 

- piepende of ‘krakende’ longen, door een arts te horen per stethoscoop

- paarse verkleuring van slijmvliezen (lippen) of delen van de huid (vingertoppen, nagels)

- te snelle hartslag in rust (meestal boven de 110 per minuut)

- te snelle ademhaling in rust (meestal boven de 25 per minuut).
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klachten niet binnen enige uren na afdaling behoorlijk afnemen, is er mogelijk iets anders aan de hand 

en moet je medische hulp inroepen, als je dat niet al gedaan hebt.  

Ad 2. Zuurstof toedienen 

Er zijn verschillende manieren om extra zuurstof binnen te krijgen. Als je zuurstof in een fles bij je hebt, 

ligt het voor de hand daar gebruik van te maken in geval van longoedeem. In ernstige gevallen kan dit 

levensreddend zijn, want het gebruik van zuivere zuurstof via flessen verlaagt zeer snel de hoge druk in 

de longvaten en dat leidt meestal tot een snelle verbetering. Zet de zuurstofstroom in het begin op 

ongeveer 6-10 liter per minuut. Wanneer de toestand is verbeterd, en dat is meestal binnen twee uur 

het geval, kun je terug naar 2-4 liter. In lichte gevallen kan zuurstof in combinatie met bedrust 

voldoende zijn om te herstellen. Probeer dat alleen als je niet onmiddellijk veilig kunt afdalen. 

Als er geen zuurstof uit een fles is, maar wel een hyperbare luchtzak, is het aan te raden om een 

persoon die wordt verdacht van longoedeem en die niet onmiddellijk kan afdalen, een paar uur onder 

druk te brengen in zo’n zak. Door de hoge druk krijgt diegene vanzelfsprekend per ademhaling ook meer 

zuurstof binnen. De klachten zullen dan meestal binnen enige uren zodanig verminderen dat de afdaling 

alsnog op een gunstiger moment en in een betere conditie kan volgen. Als er geen duidelijke verbetering 

te zien is, heeft het slachtoffer waarschijnlijk een ander probleem. De conditie van de persoon in de tent 

moet vanzelfsprekend goed in de gaten worden gehouden. Mocht een arts aanwezig zijn die beschikt 

over de mogelijkheid om via pulse-oxymetrie het zuurstofgehalte in het bloed van het slachtoffer te 

meten, dan kan mede aan de hand van de stijging van de zuurstofsaturatie worden bepaald of 

verbetering optreedt. In een dergelijk geval gaat men meestal net zolang door met de behandeling tot 

het zuurstofgehalte boven 90% stijgt.  

Ad 3. Nifedipine en corticosteroïden slikken 

Zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd, is in geval van hoogteziekte - en nog meer bij longoedeem - de druk in 

de longvaten verhoogd. Mede daardoor ontstaat vochtlekkage. Een logische aanpak is dan ook te 

proberen de druk in die bloedvaten te verlagen. Welnu, dat effect heeft onder andere het middel 

nifedipine (Adalat®). Nifedipine hoort bij de EHBO-uitrusting indien men een (groeps)trekking boven 

4000 meter maakt waarbij men ver van eventueel noodzakelijke medische hulp geraakt, zeker als het 

klimschema onvoldoende ruimte biedt voor de in dit boekje aanbevolen acclimatisatie (zo’n tocht zou je 

dus niet moeten kiezen!). Zelfs corticosteroïden kunnen worden meegenomen op zo’n trekking, want 

soms gaat hoogtelongoedeem samen met hoogtehersenoedeem. Uiteraard moet er dan wel iemand in 

de groep zijn die goed van de klachten op de hoogte is en die in voorkomende gevallen per telefoon een 

arts kan bereiken om een beslissing tot gebruik van dit middel te nemen. In veel gevallen van 

longoedeem nemen de klachten (en ook het longoedeem) vaak aanzienlijk af na het slikken van dit 

medicijn. Het is echter geen wondermiddel en het is niet de bedoeling dat het de afdaling en 

zuurstoftoediening vervangt. Je moet het zien als een aanvulling op de andere maatregelen. Je neemt 30 

mg slow-release als start, vervolgen met 60 mg slow-release per 24 uur over 2-3 doses, in combinatie 

met (niet in de plaats van!) 8 mg dexamethason start en 4 mg per 8 uur als dit beschikbaar is. Alles zo 

mogelijk op een lege maag en niet samen met alcohol of grapefruitsap. Deze ‘slow releasers’ geven de 
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werkzame stof geleidelijk af. Elke zes uur neem je er weer een tot je beneden bent en je klachten 

duidelijk zijn verbeterd of een arts de behandeling heeft overgenomen. Het middel heeft wel 

bijwerkingen, zoals het soms optreden van te lage bloeddruk, waardoor je bij de eerste dosis even 

duizelig kunt zijn en (hoewel zelden) flauw kunt vallen. Aangezien de kwaal waartegen je het gebruikt 

nog veel erger is, moet je dat maar op de koop toenemen. Wees echter voorzichtig met afdalen. In deze 

conditie doe je dat vanzelfsprekend nooit alleen. Gebruik nifedipine alleen bij de ernstiger klachten! Het 

middel is op doktersrecept te krijgen en dit moet je dus vóór vertrek regelen. Je arts kan je dan ook 

adviseren over wel of niet gebruiken als je aan andere ziekten lijdt of andere medicijnen slikt.  

Om misverstanden te vermijden: het hiervoor al enkele malen genoemde middel acetazolamide helpt 

niet voldoende bij HAPE.   

Longoedeem en hersenoedeem bij een getrainde marathonatleet 

De 39-jarige François Dupuis, een goed getrainde atleet, klom zeer geleidelijk in negen dagen van 
Kathmandu (1300 m) naar Namche (3450 m). Na een nacht rust werd verder geklommen naar Dole 
(4080 m) en vervolgens na weer een nacht naar Gokyo (4750 m). Zonder rustdag klom François 
vervolgens verder naar Gokyo Ri (5500 m) om dezelfde dag weer af te dalen naar Dragnag (4690 m), 
waar hij een nacht verbleef. Daar kreeg hij last van een droge hoest. Hij vervolgde de tocht via de Cho 
La-pas (5420 m) naar Dzongla (4840 m). Gedurende deze tocht voelde hij zich extreem moe. Hij had 
geen verdere klachten van pijn of benauwdheid. Hij besloot zelf met penicilline te beginnen, in de 
veronderstelling dat hij longontsteking had. De conditie werd slechter, hij kreeg nu ook hoofdpijn en 
voelde zich benauwd. Een geconsulteerde arts in Dzongla constateerde een polsslag in rust van 110 en 
een ademfrequentie van 30. Hij had een SaO2 van 58%, gemeten met een pulse-oxymeter. Er was vocht 
in de longen te horen. François kon de hak-teen-test niet zonder wankelen en vallen uitvoeren. De arts 
stelde de diagnose op longoedeem én hersenoedeem en startte onmiddellijk met nifedipine 20 mg en 
dexamethason 4 mg per zes uur. François weigerde in een wel aanwezige hyperbare drukzak plaats te 
nemen en besloot zelfstandig tot de afdaling naar Pheriche (4250 m). Dat is gelukt, vervolgens is 
François uit het gezicht verdwenen. 

Commentaar: Dit is een voorbeeld van een geval van ernstige hoogteziekte en longoedeem bij een zeer

fitte, goed getrainde atleet, die zelf niet kon accepteren dat hij slachtoffer van deze ziekte kon worden. 

Fitheid en het risico van hoogteziekte hebben echter niets met elkaar te maken. Zijn goede conditie heeft 

hem er mogelijk toe gebracht na de goede geleidelijke aanloop toch tot een te hoge stijgsnelheid over te 

gaan: hij was al op 4700 meter op zijn derde dag na 3000 meter bereikt te hebben! Een droge hoest na 

een dergelijke beklimming is vrijwel nooit een longontsteking: deze ‘zelfdiagnose’ had François veel 

ellende kunnen bezorgen en heeft hem nodeloos tijd gekost die beter voor een vroegere afdaling had 

kunnen worden gebruikt. De extreme vermoeidheid tijdens de tocht over de pas zou bij iedere goed 

geïnformeerde toerist tot de verdenking op longoedeem hebben moeten leiden. Hoofdpijn na aankomst 

in Dzongla wees al op een mogelijke vochtophoping in de hersenen. De afwijkende hak-teen-test was 

hier dan ook geen verrassing. De door de arts gevonden symptomen en bevindingen bewijzen het 

bestaan van longoedeem. De ingezette behandeling was correct. Een korte behandeling in een hyperbare 

drukzak had deze atleet beter wel kunnen ondergaan, het zou de afdaling, die met long- en 
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hersenoedeem zéér gevaarlijk is, hebben vergemakkelijkt. Het is te hopen dat François verder is gedaald, 

want een afdaling van 500 meter is in deze situatie mogelijk niet voldoende. 

Samenvattend overzicht van geneesmiddelengebruik. Arts raadplegen! 

Milde acute hoogteziekte, AMS 

= 3 of 4 (de AMS-score is hierbij 

slechts een afgeleide, dus nooit 

op de score alleen een 

behandeling inzetten of 

uitstellen) 

Stijgschema 300-600 m/dag slaaphoogte-verschil. 

Preventief: acetazolamide 5 mg/kg per dag in 2 

doses, voor enkele dagen, afhankelijk van verder 

klimschema. Voor de meeste volwassenen betekent 

dit 125-250 mg ’s morgens en 125 mg ’s avonds. 

Corticosteroïden (dexamethason 8-16 mg per dag) 

zijn eveneens effectief maar zelden geïndiceerd. 

Curatief: rust, rustdag inlasten, paracetamol bij 

hoofdpijn, desgewenst anti-emetica. Acetazolamide 

250 mg binnen 24 uur na ontstaan klachten als 

paracetamol niet helpt, en vervolgens 250 mg b.i.d.. 

en rusten, eventueel afdalen 

Ernstige acute hoogteziekte 

(AMS ≥  5) en/of hersenoedeem 

(HACE), afhankelijk van de 

klinische conditie 

Afdalen, zuurstof (fles, masker, of hyperbare 

therapie in druktent) indien afdaling niet direct 

mogelijk is, flowrate initieel zo hoog mogelijk (6-

10 l/min) en na herstel cyanose of HbSaO2 ≥  90% 

zo mogelijk enige uren 2-4 l/min constant of (bij 

beperkte beschikbaarheid) met intervallen op 

geleide van HbSaO2 of klinische conditie. 

Kunstmatige afdaling in drukzak afhankelijk van 

momentane hoogte tot ruim 4000 m in korte tijd 

mogelijk, na verbetering van de klinische toestand: 

afdalen! Beschermen tegen afkoeling. Voorts: 

behandeling als bij milde hoogteziekte, aangevuld 

met dexamethason 8 mg (bij voorkeur i.v. of i.m., 

anders oraal) start, vervolgen met 4 mg per 6 uur, 

klinische hulp zoeken. 

Longoedeem (HAPE) 
Preventief: stijgschema 300-600 m/dag slaap-

hoogteverschil. Bij hoge uitzondering: nifedipine 

20 mg slow release per 8 uur. Beschermen tegen 

afkoeling. Curatief: afdalen, zuurstof (dosering als 

bij hersenoedeem) indien afdaling niet direct 

mogelijk is, nifedipine 30 slow-release mg initieel, 

vervolgen met 60 mg slow-release per 24 uur over 

2-3 doses, in combinatie met (niet in de plaats van!)

dexamethason als boven. Klinische hulp zoeken. 

Ernstige klachten passend bij 

hoogteziekte, diagnose niet 

duidelijk 

Handelen alsof zowel acute hoogteziekte, 

longoedeem als hersenoedeem aanwezig is (dus 

medicatie acetazolamide, nifedipine en 

dexamethason, naast eventueel zuurstof als boven) 
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Bewaak je gezondheid 

Moet ik terug of ga ik door: het Hoogteziekte Beoordelingsformulier 

Veel mensen die voor het eerst naar grotere hoogten klimmen, hebben geen ervaring met de wijze 

waarop hun lichaam zich aan de situatie aanpast. Sommige mensen weten uit ervaring dat ze gevoelig 

zijn voor hoogteziekte. Het kan in beide gevallen verstandig zijn de eventuele reacties die optreden goed 

bij te houden, zodat vroegtijdig kan worden vastgesteld of zich acute hoogteziekte of hersenoedeem 

aan het ontwikkelen is. Aan het eind van dit hoofdstuk vind je een vragenlijst en een (AMS-

)scoringsformulier die kunnen worden gebruikt om de voor hoogteziekte belangrijke klachten bij het 

klimmen te registreren en te volgen. Dat moet bij voorkeur door reisgenoten worden gedaan, om te 

voorkomen dat men zich er te gemakkelijk en te subjectief van afmaakt. Bovendien geldt een belangrijke 

waarschuwing: het (verloop in het) aantal punten geeft weliswaar een indicatie, maar kan nooit als 

‘bewijs’ van het al dan niet hebben van acute hoogteziekte of hersenoedeem gelden. Het belangrijkste 

blijft altijd: ga bij twijfel uit van hoogteziekte! 

Het formulier maakt het mogelijk om de volgende zaken tijdens de klim bij te houden: 

1. Je klimsnelheid en je slaaphoogte. Deze gegevens zijn belangrijk, omdat ze je inzicht geven in de vraag

op welke hoogte en na welke dagstijging eventuele klachten zijn begonnen.

2. Klachten die op hoogteziekte kunnen wijzen. Het verloop in de tijd over de diverse klimdagen geeft je

goed inzicht in je conditie. Een oplopende score is vanzelfsprekend een ernstige waarschuwing.

3. Symptomen die op de ernstigste vorm van hoogteziekte kunnen wijzen: hersenoedeem.

4. De aard en hoeveelheid van de medicijnen die je eventueel hebt gebruikt. Dit is belangrijk als je

onverhoopt een arts moet raadplegen.

5. Je ademfrequentie en je hartslagfrequentie aan het begin en het einde van elke dag. Deze zijn met

name van belang om mede te kunnen bepalen of je longoedeem aan het ontwikkelen bent. Onder

normale condities en in rust hebben de meeste mensen een hartslagfrequentie beneden 80 per minuut

en een ademhalingsfrequentie beneden 15 per minuut. Het beste is natuurlijk om je eigen waarden

thuis vóór je vertrek een aantal malen te meten en een gemiddelde waarde te noteren. Dan weet je

ongeveer hoe het zou moeten zijn. Bedenk wel dat je hartslagfrequentie in rust door de hoogte alleen al

10 tot 30% (afhankelijk van de bereikte hoogte) kan stijgen tijdens de eerste dagen van de beklimming,

dit ter compensatie voor het lage zuurstofgehalte in de lucht. Tijdens het acclimatisatieproces treedt

dan weer een geleidelijke daling op, maar tijdens een verblijf van maximaal tien dagen in de bergen blijft

je hartslagfrequentie meestal wat hoger dan op zeeniveau. Ook de omgevingstemperatuur heeft invloed

op je hartslagfrequentie door de warmteregulerende functie van je lichaam. Die invloed is tussen 20 en

30 graden Celsius 10 tot 20%, maar nogal onvoorspelbaar, omdat de kleding die je draagt daar ook weer

een rol bij speelt. Beschouw daarom alle getallen als richtlijnen en word in ieder geval alert als je

 HOOFDSTUK 7 
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hartslagfrequentie in rust ’s morgens boven 100 is en/of in de loop van achtereenvolgende dagen 

geleidelijk stijgt, gemeten op dezelfde tijd in rust. 

De klachten en verschijnselen op het beoordelingsformulier maken geen onderscheid tussen acute 

hoogteziekte, longoedeem en hersenoedeem. Voor longoedeem is het formulier niet specifiek genoeg; 

daarvoor kun je beter de aanwijzingen in hoofdstuk 6 volgen. Ongeacht het aantal punten dat je ‘scoort’, 

blijft van kracht dat je altijd moet bepalen of sprake is van klachten of verschijnselen die tot 

onmiddellijke actie (meestal afdalen) moeten leiden. Theoretisch kun je namelijk een betrekkelijk lage 

score hebben, terwijl het om verschijnselen gaat die als ze zonder veel andere klachten voorkomen (wat 

overigens zelden het geval is) levensbedreigend zijn. Ga dus nooit alleen op cijfers af, maar gebruik je 

verstand.  

Maximaal kun je 24 punten ‘scoren’. Je bent dan op sterven na dood, en zover mag het nooit met je 

komen. Alleen een AMS-score onder de 5 laat toe dat je eventueel met hulp van enige medicijnen ter 

plekke afwacht. Besluit je toch verder te klimmen, houd je dan ten minste aan de aanbevolen 

stijgsnelheid en doe dat alleen in situaties die een snelle afdaling toelaten. Alle andere categorieën 

vragen om drastischer ingrijpen, waarbij de aard en de snelheid waarmee moet worden ingegrepen 

afhankelijk zijn van de ernst.  

Dag  1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Hoogste bereikte punt 

Slaaphoogte 

Klachten  Puntenscore 

 Hoofdpijn Geen 0 

Licht 1 

Matig 2 

Ernstig 3 

 Eetlust, misselijkheid, braken Geen last 0 

Eetlustgebrek of lichte misselijkheid 1 

Nogal misselijk of braken 2 

Ernstige misselijkheid of  

hevig braken, tot niets meer in staat 

3 
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 Duizeligheid, licht in het hoofd Niet 0 

Een beetje 1 

Nogal 2 

Ernstig, tot niets meer in staat 3 

Vermoeidheid, zwakte Niet 0 

Een beetje 1 

Nogal 2 

Ernstig, tot niets meer in staat 3 

Slaapproblemen Slaap goed 0 

Slaap minder goed als normaal 1 

Slaap slecht, vaak wakker geworden 2 

Helemaal niet geslapen 3 

Klachtenscore totaal 

Verschijnselen
Mentale toestand Geen veranderingen 0 

Sloom of afwezig 1 

Gedesoriënteerd of verward 2 

Slecht aanspreekbaar, bewustzijnsverlies 3 

Lopen Kan langs een rechte lijn lopen 0 

Moeite met langs een rechte lijn te 

lopen, moet zich corrigeren 

1 

Stapt naast de rechte lijn 2 

Valt  3 

Kan niet staan 4 

Vochtophoping in armen, benen, gezicht Geen 0 

Ja, in armen of benen of gezicht 1 

Ja, op meerdere plaatsen 2 
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Score verschijnselen totaal 

Totale AMS-score klachten en verschijnselen 

Gebruikte medicijnen 

Polsfrequentie per minuut vóór het opstaan ’s morgens  

Polsfrequentie per minuut einde dag na 15 minuten rust 

Ademfrequentie per minuut vóór het opstaan ’s morgens 

Ademfrequentie per minuut einde dag na 15 minuten rust 

Op weg naar 5641 meter: Elbrus 
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Controle op fysieke conditie tijdens klimmen: de hoogteziekte schaal 

Gebaseerd op het hoogteziekte beoordelingsformulier, zie tekst. 

AMS-

score 

Hoogteziek 

16-24 Zeer ernstig 

15 Ernstig 

tot zeer 

ernstig 
14 

13 

12 

11 

10 

9 Matig 

tot ernstig 8 

7 

6 

5 

4 Niet tot 

matig 
3 

2 

1 

Klim-

dag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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De beklimming van Mount Sajama: een medisch experiment 

In 1991 voerde een groep van zes mannen en vier vrouwen een expeditie uit naar de top van de Mount 

Sajama (6542 m) in Bolivia. Het betrof hier een project waarbij voor het eerst een groep klimmers onder 

medische begeleiding gedurende een aantal weken op extreme hoogte aan een groot aantal 

onderzoeken zou worden onderworpen. De leden van de groep hielden ook allen hun AMS-score bij 

volgens het opgenomen beoordelingsformulier (gebaseerd op de Lake Louise-vragenlijst). Van alle 

individuele scores zijn de gemiddelden in onderstaande figuur weergegeven. 

Figuur 5. De 1991-expeditie naar Mt. Sajama: een medisch experiment 

N: zeeniveau 

LPA en LPD: aankomst (A) en vertrek (D) in La Paz (3600-4000 m), verblijf 5 dagen 

LPBC en BC: van La Paz naar basiskamp per auto in 3 dagen (4200 m) 

C1: kamp 1 (5500 m), C2: kamp 2 (6000 m). Totale klimtijd 10 dagen 

S1 t/m S21: dagen op de top (6542 m) 

* Bron: West JB. High Life, p. 374-5
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Zoals de figuur laat zien, begint de tocht in La Paz met een gemiddelde score van ruim 1. Dat kan 

betekenen dat iedereen een beetje last had, of enkelen veel en de meesten niet. Het verslag vermeldt 

dit niet. Na de start van de beklimming loopt deze gemiddelde score vrij snel op tot boven de 5. Het 

verslag meldt dat twee leden van de expeditie tijdens de eerste periode op de top ernstige klachten van 

verwardheid, slapeloosheid en benauwdheid hadden. Dit wijst op ernstige hoogteziekte, met beginnend 

hersenoedeem en mogelijk ook longoedeem. Voor deze klachten werden zij behandeld in een hyperbare 

drukzak. Deze klimmers hebben het gemiddelde uiteraard flink omhoog gebracht. Normaal zouden zij 

hebben moeten afdalen, maar hier ging het om een experiment onder medische begeleiding, waarbij 

behandeling ter plekke mogelijk was gemaakt. De figuur laat ook zien dat tijdens het drieweekse verblijf 

op de top de groepsscore (het gemiddelde van alle deelnemers) geleidelijk weer afneemt. Hier is het 

proces van acclimatisatie aan de hoogte duidelijk zichtbaar. 

Tijdens dit experiment werden alle leden aan een aantal medische tests onderworpen. Daaruit bleek 

onder andere het volgende: 

- De maximale aërobe prestatie (dus presteren zonder te verzuren) die zij konden leveren nam met 44%

af en herstelde zich niet volledig tijdens het drieweekse verblijf; een week na afdaling waren de

prestaties nog steeds niet als die van vóór de beklimming.

- Er werd bij iedereen meer erytropoëtine (EPO) aangemaakt dan op zeeniveau, maar de verschillen

tussen personen waren groot.

- Het lichaamsgewicht nam in drie weken gemiddeld met 9% af, het gemiddelde vetpercentage met

26,5%.

- Het calorieverbruik nam sterk af tijdens de beklimming, maar herstelde zich tijdens het verblijf op de

top.

- De concentratie van een aantal ‘stresshormonen’ nam toe, wijzend op een versterkte activering van

het sympathische zenuwstelsel.

- De meeste deelnemers hadden slaapstoornissen, waarbij de zuurstofconcentratie in het bloed ’s

nachts sterk kon dalen (tot gemiddeld 53%, tegen op deze hoogte normaal ongeveer 75%). Interessant

was dat kon worden vastgesteld dat personen die vóór de beklimming, in een experiment waarbij de

lage zuurstofconcentratie werd nagebootst, niet goed reageerden, ook op hoogte meer last hadden van

slaapstoornissen. Dit fenomeen is intussen in ander onderzoek bevestigd, waarbij tevens is komen vast

te staan dat dan soms ook een verhoogd risico op longoedeem bestaat.

Dit experiment geeft nog eens aan dat onder een relatief goed stijgtempo waarbij optimale 

acclimatisatie mogelijk is, zelfs bij goed voorbereide mensen hoogteziekte en andere met hoogte 

gerelateerde aspecten in ernstige vorm vóórkomen. Zonder ingrijpen zou niet ieder lid van deze 

expeditie gezond beneden gekomen zijn. 
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Andere gezondheidsproblemen door de hoogte 

A. Problemen met de ogen

Je ogen kunnen door verblijf op grote hoogte op twee manieren schade lijden: 

1. door ultraviolette straling

2. door zuurstoftekort

Ad 1. ‘Sneeuwblindheid’ door ultraviolette straling 

De meest voorkomende schade aan de ogen ontstaat door de grote hoeveelheid ultraviolette straling 

(UV) in de bergen. Per 1000 meter stijging neemt de hoeveelheid UV met ongeveer 20% toe. Voor 

mensen die veel hoog lopen, zoals berggidsen, kan de jaarlijkse dosis ultraviolet (A en B) zeer hoog 

oplopen, met vooral een verhoogd risico op huidkanker tot gevolg. Voor incidentele blootstelling aan 

ultraviolet is vooral het risico op verbranding van de huid en op oogschade van belang. Verbranding kan 

gemakkelijk worden voorkomen door bedekking van de huid of door het gebruik van een 

beschermingsmiddel met ten minste een factor 15, liever hoger, zeker als je nog geen bruining hebt 

opgedaan dan wel een speciaal gevoelige huid hebt, zoals bij roodharige mensen wordt gezien. 

Bescherming van de ogen verdient ook de nodige aandacht. Indien geen zonnebril wordt gebruikt die de 

ogen afschermt en het UV filtert, ontstaan op grotere hoogte bij iedereen beschadigingen van het 

hoornvlies. Ook als het (licht) bewolkt of mistig is, kun je op grote hoogten zonder beschermende bril 

nog oogproblemen krijgen. In sneeuwgebieden is het risico nog groter door de extra straling die via 

terugkaatsing van het sneeuwoppervlak wordt ontvangen. Door deze beschadigingen neemt het 

gezichtsvermogen af en krijg je pijnlijke, prikkende en sterk tranende ogen. De pijn kan zo ernstig zijn 

dat je je ogen niet meer kunt openen zonder het uit te gillen, vandaar de naam sneeuwblindheid. Die 

treedt overigens ook op in de tropenzon op grotere hoogte zonder ook maar een vlokje sneeuw, en zelfs 

op zeeniveau (zeilen) en in bepaalde beroepssituaties (lasogen). Het duurt ongeveer een dag voor deze 

klachten weer afgenomen zijn. Sneeuwblindheid geneest gelukkig meestal zonder restverschijnselen. 

Het is goed te voorkomen door overdag een zonnebril te dragen. Heb je gedacht dat dit niet voor jou 

geldt, dan zit je nu met de gebakken peren. Een geneesmiddel tegen deze kwaal is er niet, je zult een of 

twee dagen pijn moeten lijden. Eventueel kan een verzachtende oogzalf worden gebruikt (Oculentum 

Simplex FNA, via je huisarts), maar die versnelt de genezing niet. Zet in ieder geval alsnog een zonnebril 

op. Dat is een bril die UV volledig tegenhoudt en daarnaast het blauwe licht en het zichtbare licht 

reduceert. Duur hoeft zo’n bril niet te zijn: vrijwel iedere normale zonnebril heeft deze eigenschappen. 

Draag ook een hoed of pet met zonneklep. Neem een reservebril en -zonnebril mee! 

Als het zeer ernstig met je ogen gesteld is en je kunt ook die dag afwachten niet doorkomen of je vindt 

vanwege de omstandigheden verder klimmen gevaarlijk, dan zul je hulp moeten inroepen. Als je het 

geluk hebt dat er een arts of een reddingsteam in de buurt is, kun je voor een eventueel noodzakelijke 
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gevaarlijke afdaling een druppel van het middel Novesine© (stofnaam: oxybuprocaïne) in je ogen 

toegediend krijgen. Novesine vertraagt de genezing van de hoornvliesbeschadiging en mag niet meer 

dan een of twee keer gebruikt worden, voor zover nodig om veilig af te dalen. Dit is het enige dat in 

deze situatie gedaan kan worden. 

Figuur 6. Oogproblemen in de bergen 

      Kleine bloedinkjes met soms  

 dubbelzien door lage druk en zuurstofgebrek 

Hoornvlies: ontsteking door  

ultraviolette straling of beschadiging 

door contactlenzen 

Bloedinkjes in het netvlies op hoogte 
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Ad 2. Zuurstoftekort 

a. Het effect van zuurstoftekort op ogen

Net als andere organen reageren ook de ogen op zuurstoftekort. Soms merk je bijvoorbeeld dat je

gezichtsscherpte minder is geworden. Vooral boven 4000 meter merk je dat de aanpassing van je ogen

aan duisternis langer duurt. Ga je nog hoger, dan reageert je hoornvlies op zuurstoftekort door wat

zwelling (vochtophoping), waardoor de gezichtsscherpte nog verder kan afnemen. Dit effect is niet

verontrustend en verdwijnt snel nadat je weer bent afgedaald.

b. Bloedinkjes in het netvlies door zuurstoftekort

Bij het klimmen naar hoogten boven 2000 meter neemt de hoeveelheid bloed in de vaatjes van het

netvlies geleidelijk toe. Hierdoor kan een flinke stuwing ontstaan, die soms tot bloedinkjes in het netvlies

leidt. Op hoogten boven ongeveer 4500 meter treden deze kleine bloedinkjes (High Altitude

Retinopathy, HAR, in medische termen) op bij 30 tot 50% van de klimmers. Meestal merk je er niets van

en gaat het na afdaling binnen twee weken weer over zonder dat je er schade aan overhoudt. Zelfs als je

tijdelijk denkt iets minder goed te zien, of als je ‘dubbel’ ziet, wat mogelijk is als zich kleine bloedinkjes

voordoen rond je gele vlek (een plek in het netvlies waar de oogscherpte het beste is), hoef je om deze

reden niet je vakantie te onderbreken door af te dalen, mits je conditie verder in orde is. Verder stijgen

kan de situatie echter verslechteren en wordt daarom bij eenmaal opgetreden gezichtsklachten

afgeraden. Dat geldt zeker voor de meer ernstige vormen, waarbij het gezichtsvermogen duidelijk

verslechterd is. Let op: dubbel zien kan ook een symptoom van hersenoedeem zijn!

b. Droge zuurstofarme lucht en contactlenzen

Droge lucht doet geen goed aan je ogen. Op 2000 meter is de luchtvochtigheid bijvoorbeeld nog maar de

helft van die op zeeniveau. Daardoor kun je last krijgen van jeukende, brandende ogen. Dit is op zichzelf

ongevaarlijk en met wat extra knipperen of met kunsttranen kun je het probleem redelijk in de hand

houden. Voor dragers van sommige soorten contactlenzen gaat dat echter niet altijd op. Op hoogte

drogen zachte contactlenzen soms uit. Tussen 2500 en 4000 meter wordt het voor sommige mensen

daardoor steeds moeilijker deze lenzen te blijven dragen en boven 5000 meter is het voor de meesten

vrijwel onmogelijk. Door het uitdrogen wordt de gezichtsscherpte beïnvloed en ontstaan vertekende

beelden. Nog schadelijker is de invloed van hoogte op het hoornvlies: contactlensdragers kunnen

oogproblemen krijgen doordat de vloeistoflaag waarop de lens zich bevindt dunner wordt door die

droge lucht. Als het hoornvlies dan ook al wat gezwollen is, wordt door gebrek aan verversing van de

oogvloeistof de zuurstofvoorziening naar dat hoornvlies extra bemoeilijkt. Het soms ook ’s nachts

inhouden van contactlenzen brengt weer extra hoornvlieszwelling met zich mee en dus nog meer

oogproblemen. Een advies aan dragers van contactlenzen luidt dan ook: draag boven 2500 meter een

bril. Als je dat niet wilt (onverstandig!) of kunt (kapot, vergeten), draag dan ‘disposable’ (wegwerp)

lenzen of kleine zuurstofdoorlatende lenzen. Overigens zijn alle in Nederland verkochte harde lenzen

zogenaamde RGP-lenzen (Rigid Gass Permeable), dus zuurstofdoorlatend. Houd ’s nachts geen lenzen in.

Draag overdag in een stoffige omgeving geen harde lenzen: het risico van stof achter de lenzen en

daardoor beschadiging van het hoornvlies is groter dan bij zachte lenzen. Zachte lenzen kunnen in een

koude winderige omgeving aan je hoornvlies vastvriezen, nog een reden om in deze omstandigheden op

een bril over te gaan. Met een beschadigd hoornvlies moet je omlaag. Neem kunsttranen mee (op
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recept via je huisarts) om eventuele uitdrogingsverschijnselen van je hoornvliezen te bestrijden. Neem 

je reservebril mee. Besef dat ‘goed zien’ letterlijk van levensbelang is in de bergen, dus neem geen 

risico’s met je ogen. 

Tot slot een advies aan iedereen die ooit een oogoperatie heeft ondergaan: overleg met je oogarts of 

het in jouw geval kwaad kan als je in de bergen gaat lopen; na sommige ingrepen aan het oog (met 

name aan het hoornvlies, de lens en het netvlies) kan dat op medische bezwaren stuiten. In sommige 

gevallen kan dat zelfs blindheid tot gevolg hebben. 

B. Acuut zuurstoftekort

Acuut zuurstoftekort kan optreden wanneer men zeer snel (bijvoorbeeld per auto of vliegtuig) van

zeeniveau naar een niveau boven 4000 meter stijgt, of wanneer er om andere redenen al zuurstoftekort

was en men zich desondanks heftig inspant. Ook komt het voor wanneer bij klimmers die op zeer grote

hoogte zuurstofflessen gebruiken, de fles plotseling leeg of defect raakt. Voor de gemiddelde bergtoerist

is dit aspect dus weinig relevant. Voor de enkeling die zeer hoog en met zuurstof klimt, kan kennis van

dit fenomeen nuttig zijn. De volgende klachten duiden op acuut zuurstoftekort:

- plotselinge ernstige vermoeidheid;

- duizeligheid;

- hallucinaties;

- oorsuizingen.

Uiteindelijk verliest men het bewustzijn. Bij niet aan de hoogte aangepaste mensen kan dit al 

voorkomen wanneer de zuurstofconcentratie in het slagaderlijk bloed onder 60% is gedaald. De enige 

remedie tegen deze ernstige situatie is: zo snel mogelijk afdalen, en intussen (indien aanwezig) zuurstof 

uit een fles toedienen met een snelheid van 4 liter per minuut. Zo mogelijk spoort men de getroffen 

persoon aan tot extra vaak en diep ademhalen (bewust hyperventileren, wat overigens ook tot 

duizeligheid en flauwvallen kan leiden, niet overdrijven dus). Inspanning moet worden vermeden, zo dit 

überhaupt nog mogelijk is. Dit betekent vaak dat het beter is om de getroffen persoon zoveel mogelijk 

te ondersteunen of te dragen tijdens de afdaling. Als dit echter niet mogelijk is, is afdalen altijd 

belangrijker dan alle andere maatregelen.  

C. Vochtophoping in armen en benen

Vochtophoping in de ledematen - soms ook op het gezicht en de oogleden - is een regelmatig

voorkomend verschijnsel bij mensen die vrij hoog (boven 4500 meter) klimmen. Vrouwen zijn hier

gevoeliger voor dan mannen. Je lichaamsgewicht kan er enkele kilo’s door stijgen. Overdag kun je de

zwellingen het best zien aan de enkels, waar je ‘putjes’ in kunt drukken. Bij het opstaan ’s morgens zijn

de oogleden soms nogal dik. Dat gaat snel weer over als je niet meer ligt. Hoewel deze verschijnselen op

zichzelf nog onschuldig zijn en niet op hoogteziekte hoeven te wijzen, betekenen ze wel dat je lichaam

relatief slecht aan de hoogte went. Als je geen andere klachten hebt, kun je wel verder klimmen, maar je

moet erg alert zijn op je conditie. Gebruik het Hoogteziekte Beoordelingsformulier om al je klachten

goed bij te houden en neem zo nodig tijdig maatregelen als je andere klachten krijgt die op hoogteziekte

kunnen wijzen. In het algemeen verdwijnt het vocht vanzelf na enige dagen aanpassing aan de hoogte.

72

http://altitudedream.com/


Ook na afdaling verdwijnen de klachten vanzelf, je plast dan enige dagen veel meer dan normaal. 

Medicijnen tegen deze vochtophoping zijn niet nodig. Gebruik bijvoorbeeld geen zogenaamde 

plasmiddelen.  

D. Bloedstolsels

Op grote hoogte heeft het bloed een iets sterkere stollingsneiging. Dat komt onder meer door de bij

iedereen wel voorkomende licht verstoorde vochtbalans, waardoor het bloed wat is ingedikt. Kou en

gebrek aan beweging bij slecht weer vormen nog een extra risico. De toename van het aantal

bloedcellen kan daar nog een rol bij spelen, vooral na een langdurig verblijf (meer dan vele weken). Dit

gezondheidsprobleem is echter zo zeldzaam dat alleen personen die ook thuis met een verhoogde

stollingsneiging kampen, bijvoorbeeld door gebruik van bepaalde medicijnen, hiermee rekening moeten

houden. Dikwijls gaat het dan om een stolsel in de aderen van je benen. Je merkt het vaak het eerst aan

gezwollen pijnlijke kuiten. Mocht dit probleem zich voordoen, zorg dan in de eerste plaats voor een

goede vochtbalans: drink meer dan je lief is. Zorg verder voor voldoende beweging en vermijd knellende

kleding. Daal af en zoek medische hulp. In zeer zeldzame gevallen vormen zich bloedstolsels elders in het

lichaam, bijvoorbeeld in de hersenen. We gaan hier niet verder op in. Overleg altijd vooraf met je arts als

je ooit een probleem met je bloedvaten hebt gehad. Zie ook hoofdstuk 9.

E. Wondjes die niet helen, verkoudheid die niet overgaat

Voor de genezing van wondjes (schaafwonden, snijwonden) is zuurstofrijk bloed nodig. Aangezien de

zuurstofconcentratie in het bloed in de bergen laag kan zijn, genezen wondjes iets langzamer dan

gebruikelijk. Dit is geen reden om je ongerust te maken, maar wel een reden om eventuele wondjes

hygiënisch te verzorgen. Je moet dus onmiddellijk na het ontstaan het wondje steriel afdekken en

regelmatig het verband of de pleister verschonen. Neem voldoende verbandmateriaal mee. Een handig

middel om wondjes mee af te dekken is met paraffine (en soms ook een antibioticum) geïmpregneerd

gaas; dat gaat niet vastzitten aan de wond en is dus gemakkelijk te verschonen. Overigens wordt nogal

eens gemeld dat ook andere ontstekingsachtige ziekten op hoogte minder snel genezen; de meest

voorkomende daarvan is de gewone neusverkoudheid, die sommige bergtoeristen aardig bezighoudt,

maar na afdaling binnen een paar dagen genezen is.

F. Hardnekkige hoest

Een klein aantal mensen krijgt tijdens een verblijf in de bergen last van een hardnekkige hoest (in het

Engels: High Altitude Cough of HAC, soms ook aangeduid met High Altitude Bronchitis of HAB). Boven

4000 meter komt het zelfs bij in verhouding vrij veel mensen voor. Bij sommige klimmers is het hoesten

zo ernstig dat zij er ribbreuken van krijgen, hetgeen verder klimmen vrijwel uitsluit. De oorzaak van deze

hardnekkige hoest is niet bekend. Duidelijk is wel dat de vaak erg droge koude lucht er geen goed aan

doet. Ook het feit dat je door de inspanning en de grotere zuurstofbehoefte in plaats van door de neus

door de mond gaat ademen, draagt bij tot een hoestprikkel. Als het alleen om hoesten gaat, hoeft dat

het verder klimmen niet te verhinderen. Wel moet je er zeer op bedacht zijn dat hoesten ook een

verschijnsel is bij vochtophoping in de longen (longoedeem). Als het hoesten gepaard gaat met klachten

die daarbij passen, dan moet je zonder meer van deze ernstige ziekte uitgaan en handelen zoals in

hoofdstuk 6 beschreven. De hoest zelf kun je wat verlichten met het inademen van warme vochtige

lucht, veel drinken en dropjes eten. Hoestonderdrukkende medicijnen (hoestdrankjes, hoesttabletten en
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dergelijke) die bestanddelen bevatten die de rijvaardigheid beïnvloeden (bijvoorbeeld codeïne) helpen 

wel, maar beïnvloeden ook de klimvaardigheid (alert en veilig klimmen). Als je van plan bent door te 

lopen, moeten deze middelen dus worden afgeraden. In sommige gevallen wordt de hoest 

gecompliceerd door een luchtweginfectie. Je hoest dan soms ook groen slijm op. Als dat het geval is en 

je hebt geen arts in de buurt om je na te kijken, kun je het best met antibiotica beginnen. Overleg met je 

huisarts welk middel je het beste kunt meenemen. 

Relatie tussen leeftijd en cerebrale 
weefsel-zuurstof-concentratie op 3100 
meter (acute blootstelling)
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Bron: Yaron et al, 2003

Met kinderen de hoogte in? Lees het volgende hoofdstuk! 

74

http://altitudedream.com/


Speciale ziekten,  zwangerschap en leeftijd 

Inleiding 

Het toerisme naar hooggelegen gebieden neemt toe. Daarmee neemt ook het aantal mensen toe dat 

zich afvraagt of zij er met een bepaalde aandoening wel verstandig aan doen het hogerop te zoeken. 

Voor de meeste ziekten is helaas erg weinig bekend over de extra risico’s die verbonden zijn aan een 

verblijf in de bergen. Artsen die zo’n vraag voorgelegd krijgen, zijn bij gebrek aan voldoende gegevens in 

het algemeen geneigd aan de voorzichtige kant te blijven. Daardoor wordt je soms een prachtige 

vakantie onterecht door de neus geboord. Er zijn eigenlijk weinig ziekten waarbij je vooraf kunt stellen 

dat het in zijn algemeenheid voor iedere patiënt af te raden is te klimmen. Zo wordt aan mensen die een 

bepaalde erfelijke aandoening met de naam sikkelcelziekte hebben, ernstig ontraden om te klimmen, 

ook naar minder grote hoogten. Deze mensen hebben een afwijking in het hemoglobine, waardoor dit 

bij lage zuurstofconcentraties versneld wordt afgebroken. Dit kan met ernstige klachten gepaard gaan. 

Deze ziekte is echter zeldzaam in onze streken. Of je zonder al te veel risico’s kunt gaan klimmen, is bij 

veel andere aandoeningen ofwel niet bekend ofwel erg van de individuele conditie afhankelijk. Een 

advies is om, als je ondanks een bestaande ziekte toch sterke belangstelling voor deze uitdaging hebt, 

het eens uit te proberen op lagere hoogte, door bijvoorbeeld naar 2500 meter te klimmen. Zoek tochten 

uit waarbij je zo nodig snel terug kunt, of waarbij medische hulp in de buurt is. Gaat het goed, dan klim 

je een volgende keer wat hoger. Ook is het bij sommige aandoeningen in geval van twijfel verstandig 

ervoor zorg te dragen dat tijdens de klim een hyperbare luchtzak aanwezig is en voldoende snel 

toegankelijke - bij voorkeur medische - hulp van derden.  

Hierna geven we, uitsluitend als hulpmiddel bij de soms moeilijke afweging, voor sommige 

aandoeningen nog enige tips en argumenten. Het zijn geen algemeen geldende zaken, iedere persoon is 

verschillend. Gebruik echter nooit op eigen houtje de in dit boek genoemde medicijnen die bij of ter 

voorkóming van hoogteziekte en longoedeem voor gezonde mensen geschikt zijn. Sommige ervan 

kunnen interfereren met je ziekte of met andere medicijnen die je al gebruikt. Raadpleeg altijd een arts. 

Overigens heeft lang niet iedere arts voldoende kennis van hoogteziekte. Vraag in voorkomende 

gevallen om een verwijzing naar een arts die de benodigde kennis wel heeft. De medische commissie 

van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (voor het adres, zie bijlage 1) kan je zo nodig op weg 

helpen.  

Astma en andere ziekten van de luchtwegen of longen 

Astma wordt in het algemeen niet beïnvloed door de hoogte. Van veel mensen met astma is bekend dat 

astmatische aanvallen in de bergen juist minder voorkomen dan thuis. Mogelijk heeft dit te maken met 

de zuivere lucht, vrij van stofdeeltjes en allergenen. Daar staat tegenover dat inspanning en koude lucht 

bij sommigen juist aanvallen kunnen uitlokken. Houd er rekening mee dat sommige controleapparaten 

(piekstroommeters bijvoorbeeld) op hoogte onbetrouwbaar kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 
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mensen die met klachten over de ademhalingswegen aan een klim beginnen het minder goed doen. Een 

duidelijk hoger risico lopen mensen met chronische bronchitis en emfyseem. Als je thuis al perioden van 

benauwdheid hebt of een gemiddeld lagere zuurstofspanning in je bloed (gemeten door je arts), dan 

kun je beter een vakantiebestemming op laag niveau zoeken. Ook mensen met bijzondere 

luchtwegziekten, zoals taaislijmziekte, kunnen beter niet gaan klimmen. Mocht je dat toch per se willen: 

zorg dan voor voldoende extra medicijnen en zo mogelijk voor extra zuurstof of een hyperbare luchtzak 

in de reisbagage. Blijf in de buurt van de bewoonde wereld, zodat zo nodig snel hulp kan worden 

geboden. 

Mensen die herhaald longoedeem op hoogte hebben gehad moeten dit risico vermijden en het 

vakantieplezier  in de laagte zoeken.   

Hart- en vaatziekten, bloedarmoede, trombose 

Je hart heeft het in hooggelegen gebieden zwaarder te verduren dan op zeeniveau, niet alleen vanwege 

het tekort aan zuurstof, maar ook vanwege de inspanningen die je moet leveren om te klimmen. 

Aangezien nogal wat mensen ongetraind en in slechte conditie menen in hun bergvakantie toch tot 

grote fysieke prestaties in staat te zijn, is hartstilstand door een hartinfarct ook in de bergen een 

bekende doodsoorzaak. De condities in de bergen zijn bovendien, zoals in dit boek beschreven, 

ongunstig voor mensen die toch al een gebrekkige zuurstofvoorziening van de hartspier hebben. 

Tegenwoordig is het echter goed mogelijk om in de onderzoekkamer van de hartspecialist 

inspanningsonderzoek te verrichten, zodat je een advies kunt krijgen over je vakantieplannen. Heb je 

ooit problemen met je hart gehad, wanhoop dan ook niet. Vele ex-patiënten zijn na behandeling weer 

zo fit dat een niet te zware beklimming tot niet al te extreme hoogten zeker tot de mogelijkheden 

behoort. Na bijvoorbeeld een bypassoperatie is de bloedvoorziening vaak weer geheel op orde en vormt 

dan op zichzelf geen belemmering meer voor klimactiviteiten. Ook een goed genezen hartinfarct hoeft 

geen belemmering te vormen voor de beoogde hoogteplannen. Extreme hoogten zijn echter niet aan te 

raden. Een lagere dan gemiddeld gebruikelijke stijgsnelheid is verstandig en bijzondere aandacht voor 

voldoende vochtopname is nodig. Extra rustpauzes zijn te overwegen. Ga niet zo ver van de bewoonde 

wereld dat eventueel noodzakelijke hulp niet binnen dagbereik is. Maar nogmaals: een individueel 

advies van de hartspecialist is hier echt noodzakelijk. De specialist kan je dan tevens adviseren over het 

zo nodig al dan niet gebruiken van medicijnen als acetazolamide en nifedipine. Ook kun je vragen wat 

voor jou de veilige hartslagfrequenties zijn waarmee je kunt trainen en die je maximaal kunt tolereren. 

Door hiermee rekening te houden, bouw je een extra zekerheidsfactor in.  

Een ander verhaal geldt voor mensen die last hebben van pijn op de borst (angina pectoris). In het 

algemeen is de zware inspanning in combinatie met de hoogte een te groot risico voor hen. Mocht men 

dit risico toch willen nemen, dan is het verstandig met de specialist te overleggen over het 

medicijngebruik onderweg. Ook is het gewenst dat zuurstof bij de hand is of dat een hyperbare 

behandeling zo nodig ter plekke kan worden toegepast.  
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Mensen van wie de pompfunctie van het hart slecht is (zogenaamde decompensatie van het hart), 

hebben in de bergen niets te zoeken. Afwijkingen in de rechter harthelft veroorzaken op hoogte sneller 

problemen (zie hoofdstuk 2: Lichamelijke reacties op zuurstoftekort). Mensen met ernstige 

hartritmestoornissen moeten niet de hoogte in. 

Als je ooit een hersenbloeding hebt gehad, wordt je soms ontraden de hoogte op te zoeken. Dit is echter 

nogal afhankelijk van de oorzaak en je huidige conditie, dus overleg met je arts.  

Bloedarmoede maakt een flinke beklimming moeilijk tot onmogelijk. Vrouwen die (heftig) menstrueren 

doen er verstandig aan om enige maanden vóór een zware en hoge tocht hun bloedgehalte (Hb = 

hemoglobinegehalte) te laten nakijken. Er is dan nog tijd om eventueel ‘bij te spijkeren’.  

Mensen die een verhoogde stollingsneiging van het bloed hebben, lopen extra risico. Als je bijvoorbeeld 

ooit trombose in je benen hebt gehad, doe je er verstandig aan met je arts te overleggen of je 

vakantiebestemming hoog in de bergen mag liggen. Over het eventueel extra verhoogde risico van 

bloedstolling door gebruik van anticonceptiepillen tijdens een vakantie in de bergen zijn de meningen 

van artsen wat verdeeld. Indien dit risico al verhoogd zou zijn, is het nog steeds dermate gering dat het 

op zichzelf geen reden hoeft te zijn om niet hoog te gaan. Aanwijzingen dat het beter zou zijn tijdelijk 

met de pil te stoppen zijn er evenmin. Wij volstaan hier daarom met op te merken dat het eventueel 

theoretisch bestaande licht verhoogde risico van trombose bij pilgebruik voor de meeste vrouwen niet 

zal opwegen tegen de problemen die een ongewenste zwangerschap met zich meebrengt, en dat de 

vakantie op hoogte gewoon kan doorgaan.  

Hoge bloeddruk 
Hoge bloeddruk is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Een goed geregelde stabiele bloeddruk 

is in het algemeen geen enkele reden om niet hoog te kunnen lopen of fietsen. Er is echter een grote 

spreiding in de mate waarin de (boven- en onderwaarde van de) bloeddruk verhoogd kan zijn. Een 

algemeen advies is daarom niet mogelijk. Je moet er rekening mee houden dat de bovenwaarde van je 

bloeddruk tijdens klimmen alleen al door de flinke inspanning stijgt. Bovendien is in hooggelegen 

gebieden de bloeddruk de eerste dagen ook in rust hoger dan op zeeniveau, omdat het activerende deel 

van je zenuwstelsel tijdens de acclimatisatie in een ‘hogere versnelling’ staat (het sympathische 

zenuwstelsel is actiever). Kou doet de bloeddruk nog wat verder stijgen. Er zijn zeer uitzonderlijke 

gevallen beschreven van mensen met een hoge bloeddruk die op hoogte zeer sterk opliep en slecht te 

beïnvloeden was met medicijnen. Door met een eenvoudige bloeddrukmeter de eerste dagen de eigen 

bloeddruk te meten kan zo’n reactie tijdig worden opgespoord. Medische behandeling is dan nodig. Bij 

geacclimatiseerde mensen is de bloeddruk in rust weer redelijk normaal. Het kan zijn dat je de 

hoeveelheid medicijnen die je normaal gebruikt, tijdelijk wat moet bijstellen. Overleg tevoren altijd met 

je behandelend arts. Mensen die plasmiddelen (diuretica) gebruiken, lopen een extra risico, omdat het 

instandhouden van de vochtbalans er moeilijker door wordt onder de extreme omstandigheden op 

grote hoogten. Een hoge pulmonale bloeddruk (dat is dus niet de ‘gewone’ bloeddruk), die zelden 

voorkomt, wordt beschouwd als een absolute hinderpaal: niet boven de 2500 meter stijgen. 
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Nierziekten 
Een algemeen advies voor mensen met nierziekten valt moeilijk te geven, aangezien de aard van de 

ziekte sterk bepaalt welke eventuele beperkingen er zijn. Bij minder goed functionerende nieren moet 

er rekening mee worden gehouden dat het op peil houden van een goede vochtbalans veel moeilijker is 

en dat de balans tussen uitdroging en juist overvulling door het lichaam maar moeizaam in stand 

gehouden kan worden. Ook inspanning wordt door mensen met een minder goede nierfunctie vaak niet 

goed verdragen, zeker als er ook nog sprake is van bloedarmoede, een complicatie van sommige 

nierziekten. Daarbij luistert het eventueel medicijngebruik in deze gevallen zeer nauw. Mensen met 

nierziekten dienen daarom altijd een gericht advies van hun specialist te vragen alvorens zich aan de 

extra risico’s van een actieve vakantie in de bergen bloot te stellen. Gebruik geen acetazolamide 

(Diamox®) zonder overleg vooraf met je specialist. 

Suikerziekte (diabetes) 
Voor zover bekend heeft de hoogte op zichzelf geen invloed op de ernst van een gestoorde 

suikerstofwisseling. Mits de diabetes goed is gereguleerd (ingesteld) en stabiel is, zou je dus zonder 

problemen naar ook hoge bergtoppen kunnen klimmen. Toch zijn er aspecten waarmee rekening 

gehouden moet worden. In de eerste plaats verandert voor insulinegebruikers de insulinebehoefte en 

voor tabletgebruikers de normale dosis tabletten per dag nogal, doordat het energieverbruik sterk 

afwijkt van dat onder normale thuiscondities. Daarmee verandert ook de hoeveelheid energie die moet 

worden opgenomen. Ook zijn dikwijls de aard en de hoeveelheid van het beschikbare voedsel afwijkend 

van wat je thuis gewend bent. Dat maakt een frequentere controle op het bloedsuikergehalte dan je 

gewend bent noodzakelijk. Houd er rekening mee dat bij sommige meetinstrumenten de 

bloedsuikerbepaling iets onnauwkeuriger kan zijn dan thuis. Bij twijfel kun je dus beter vaker en/of 

meerdere malen controleren. Een koude huid en de daardoor minder goede huiddoorbloeding kunnen 

ook een oorzaak van sterker wisselende bloedsuikerspiegels zijn, omdat de onder de huid gebrachte 

insuline niet regelmatig wordt opgenomen. Als je niet vertrouwd bent met zelfcontrole en aanpassingen 

van het doseringsschema, kun je beter niet aan een zware beklimming beginnen. Het is dus een 

voordeel als je al duursporter bent of anderszins geleerd hebt jezelf te reguleren. Voor tabletgebruikers 

(bij diabetes die meestal op oudere leeftijd voorkomt) geldt min of meer hetzelfde, al zijn de 

bloedsuikerwisselingen bij hen meestal minder sterk en is het risico van ontregeling dus vaak wat 

beperkter. Bedenk dat in verre streken ook andere (infectie)ziekten kunnen optreden waardoor je 

suikerstofwisseling ontregeld kan worden. Het is, gezien de grotere gevaren van een te laag 

bloedsuikergehalte, beter om bij de regeling van het bloedsuikergehalte tijdens de tocht wat aan de 

bovenkant van de gewenste range te blijven. Let wel: een té hoge suikerspiegel brengt het gevaar van 

een coma ook dichterbij, dus het frequent controleren van je spiegel is nodig. Soms is het beter tijdelijk 

over te gaan op kortwerkende insuline. Neem voor de zekerheid een dosis glucagon mee, die in het 

geval van een ernstige hypo kan worden gebruikt. Bedenk dat sommige symptomen van een verstoorde 

suikerstofwisseling kunnen lijken op beginnend hersenoedeem, wees daar extra alert op en daal af bij 

ook maar de geringste twijfel. Licht altijd de reisleiding en enige medereizigers in over je situatie en 

vertel hen hoe te handelen mocht je een hypo krijgen. Neem altijd extra suiker mee. Eet en drink 
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regelmatig. Pas op dat de insuline en de glucagon niet te warm worden en niet bevriezen. Bewaar de 

ampullen/spuiten daarom op een relatief koele maar vorstvrije plaats, bijvoorbeeld op het lichaam. 

Bedenk dat onder lage druk op hoogte soms luchtbellen ion de spuit ontstaan, waardoor de afgifte 

minder betrouwbaar kan worden. Ook een reden om vaker de bloedspiegel te checken. Vraag verder 

aan je specialist hoe te handelen bij ontregeling door bijvoorbeeld diarree of andere oorzaken, zoals het 

vliegen door tijdzones en het oplopen van een luchtweginfectie. Neem extra maatregelen tegen 

darminfecties door bijzonder op de hygiëne te letten en neem een middel mee dat je kunt gebruiken om 

je vochtbalans bij eventuele diarree snel te herstellen (ORS, bij de apotheek te verkrijgen). Neem in 

ieder geval ook een antibioticum mee om eventuele infecties te bestrijden. Overleg met je arts welk 

middel voor jou het meest geschikt is. Het gebruik van acetazolamide (Diamox®) kan bij diabetes 

problemen veroorzaken; overleg dus altijd vooraf met je arts. 

Epilepsie 
Een goed ingestelde epilepsie is voor zover bekend geen reden om niet te klimmen en op hoogte te 

wandelen. Indien ondanks het gebruik van anti-epileptica toch af en toe aanvallen voorkomen, loop je 

uiteraard grotere risico’s en is een tocht in de bergen soms ronduit af te raden. Daar komt bij dat 

inspanningen en grotere hoogten kunnen leiden tot overmatige ademhaling (hyperventileren), hetgeen 

bij sommige patiënten een aanval kan uitlokken. Overleg dit altijd tevoren met je arts. Tot slot geldt een 

waarschuwing voor degenen die op zeeniveau ooit anti-epileptica hebben gebruikt en daarvan hebben 

kunnen afstappen. Er zijn meldingen dat op hoger (berg)niveau in zeldzame gevallen de aanvallen dan 

toch kunnen terugkomen. Neem dus in ieder geval een middel mee om een eventuele epileptische 

aanval te kunnen bestrijden. Natuurlijk overleg je dit ook met je arts.   

Zwangerschap 
Hoewel er geen goede gegevens bekend zijn om met stelligheid het klimmen aan zwangeren te 

ontraden, zullen maar weinig artsen het verstandig vinden om tijdens de zwangerschap zware 

inspanningen te leveren en hoger dan bijvoorbeeld 3000 meter te klimmen. Dit ondanks het feit dat het 

menselijk lichaam over goede compensatiemechanismen beschikt om de zuurstofvoorziening van het 

ongeboren kind ook op hoogten tot zo’n 4000 meter redelijk op peil te houden. Inspanning op die 

hoogte doet daar echter geen goed aan. Naarmate de zwangerschap verder is gevorderd, wordt het ook 

fysiek moeilijker om te klimmen. Er is weinig bekend over eventuele schade voor het ongeboren kind 

door lage zuurstofconcentraties. Ook is niet goed bekend of de kans op bloedingen en miskramen op 

hoogte toeneemt, al zijn er enkele aanwijzingen dat dit inderdaad zo is. Het gebrek aan kennis wordt 

verklaard doordat maar zeer weinig zwangeren tochten in de bergen ondernemen. Het is dus aan de 

zwangere zelf om de afweging te maken. Daarbij zal de vraag of, bij eventuele problemen, snel hulp kan 

worden geboden belangrijk zijn. Voor diegenen die met veel moeite zwanger zijn geworden, is wellicht 

het beste advies: neem geen onbekende risico’s en houd het bij een maximale hoogte van 3000 meter, 

of nog beter: kies een laaggelegen vakantiebestemming. De zwangere die toch hoger klimt en last krijgt 

van hoogteziekte moet zich nog strikter dan anderen houden aan de aanbevelingen in dit boekje, en dat 

komt eigenlijk al snel neer op: afdalen! Tot slot geldt een extra waarschuwing voor medicijngebruik in de 

zwangerschap: van veel geneesmiddelen is niet goed bekend of ze absoluut veilig zijn voor het 

ongeboren kind, en vele andere zijn gewoon schadelijk. Alvorens te overwegen om een van de in dit 
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boek genoemde medicijnen te gebruiken, wordt het je dringend aangeraden om hierover vóór vertrek 

naar hogere sferen advies van je arts te vragen.  

Zwanger de hoogte in?

• Weinig bekend over schadelijke effecten

• Ongeboren kind gevoelig voor zuurstofgebrek

• Liever niet boven de 2500 meter

• Geen zeer zware inspanningen verrichten

• Pas op met medicijngebruik

• Geen bezwaar tegen continueren van pilgebruik

Onder de … jaar 
Kinderen zijn waarschijnlijk niet gevoeliger voor hoogteziekte, maar zij zijn vaak minder goed in staat 

eventuele klachten te verwoorden. Voor baby’s zijn signalen dat zij toch wel iets hoger gevoelig zijn. 

Maar kleine kinderen horen niet thuis op hoogte, zij kunnen immers nooit vertellen hoe ze zich voelen. 

Hoogteziekte wordt bij hen daarom minder gemakkelijk tijdig herkend. Hoewel er weinig bekend is over 

de reactie van (zeer jonge) kinderen op lage zuurstofconcentraties, wordt het in het algemeen 

afgeraden kinderen onder de drie jaar boven 2500 meter te laten klimmen of mee te nemen, en tussen 

drie en ongeveer twaalf jaar alleen als zij goed in staat zijn om hun eventuele klachten onder woorden 

te brengen. Het gaat dan uiteraard met name om een verblijf dat langer dan acht uur duurt, niet om een 

korte tocht boven deze hoogte. Slapen boven 2500 meter moet voor kinderen onder de drie jaar 

worden ontraden, tenzij sprake is van een zeer geleidelijke klim naar boven, de mogelijkheid om bij 

twijfel weer snel af te dalen aanwezig is, en begeleiders die het kind goed kennen, zodat zij tijdig 

abnormaal gedrag kunnen signaleren. Kinderen zijn vaker verkouden dan volwassenen en een 

verkouden kind (geldt ook voor volwassenen) kan minder goed de oren ‘klaren’, dus drukverschillen 

tussen het binnenoor en de omgeving overbruggen. Snelle stijgingen (kabelbaan, mechanisch transport 

over hogere passen) zijn dan uit den boze. Luchtweginfecties kunnen het risico op hoogteziekte 

vergroten. Bovendien lijken sommige klachten die je bij verkoudheid ziet op die bij hoogteziekte, zodat 

het moeilijk kan zijn vast te stellen wat het kind mankeert. In die situatie moet je ervan uitgaan dat het 

hoogteziekte is, om het kind geen risico te laten lopen. Het klimmen met kinderen vereist overigens een 
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totaal andere planning van loop- en rusttijden; ook de aard van de beklimming moet worden aangepast 

aan de leeftijd. Tot slot zij opgemerkt dat kinderen een minder goed ontwikkeld dorst- en hongergevoel 

hebben, dat zij meestal over kleinere energiereserves beschikken en daarmee vaak onzuinig omgaan. 

Regelmatig eten en vooral ook drinken wordt dan extra belangrijk om uitdroging te voorkomen. 

Boven de … jaar  
Ouderen acclimatiseren goed in de bergen. Er is voor volwassenen geen duidelijk verband tussen leeftijd 

en de kans op hoogteziekte. De conditie en alle andere in dit boek genoemde risicoverhogende factoren 

zijn van meer belang dan je leeftijd. Mensen van 60 jaar hebben net zo fit en glorieus op de top van de 

Kilimanjaro gestaan als 20-jarigen. In 2003 heeft een 70-jarige de top van de Mt. Everest bereikt. Er zijn 

zelfs aanwijzingen dat ouderen een lager risico lopen hoogteziekte te krijgen dan jongeren. Zij dienen 

vanzelfsprekend wel dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen als jongeren. Aangezien veel 

oudere mensen hun conditie niet goed op peil houden, stranden toch nogal wat pogingen. Voor mensen 

boven - globaal - 60 jaar is daarom toch de waarschuwing op zijn plaats dat de extreem zware belasting 

van het klimmen boven 4000 meter zonder voldoende training een erg problematische opgave kan 

worden.  

Leeftijd en hoogte

Ouderen

• Zijn niet gevoeliger voor hoogteziekte

• Acclimatiseren goed

• Hebben soms een niet optimale conditie:
opvijzelen!

• Tempo aanpassen

• Boven de 60: advies huisarts soms gewenst

Uit beperkt onderzoek blijkt dat bij mensen boven de 60 een verband kan worden aangetoond tussen 

het prestatievermogen op zeeniveau en de kans op meer dan gemiddelde daling van het zuurstofgehalte 

in het bloed op hoogte. Het is daarom voor ouderen verstandig om niet te snel te stijgen en de fysieke 

activiteiten gedurende de eerste dagen op hoogte te beperken tot een goede acclimatisatie is bereikt. 

Denk eraan dat onder andere spieren en gewrichten op oudere leeftijd minder extreme belasting 
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kunnen verdragen. Probeer niet omhoog te gaan in hetzelfde tempo als toen je nog 20 was. Houd nog 

strakker vast aan controle op je vochtbalans dan je al van plan was. Op oudere leeftijd gaan deze 

factoren steeds belangrijker worden. Test  altijd vooraf je basisconditie en breng die zo nodig op peil. Je 

moet er zeker van zijn dat je duurbelasting kunt doorstaan en bijvoorbeeld vier uur op vrij steil terrein 

omhoog kunnen lopen. Over het nut van een medische screening vooraf, als je verder geheel 

klachtenvrij en altijd gezond bent geweest, zijn de medische meningen verdeeld. Vooral wanneer het 

onderzoek niets oplevert dat op problemen duidt, kan het je een vals gevoel van veiligheid geven, 

waardoor je andere hiervoor aanbevolen maatregelen in de wind gaat slaan. Ondanks deze 

kanttekening raden wij personen boven 60 in ieder geval aan om met hun huisarts of sportarts te 

overleggen alvorens tot grote hoogten te stijgen, maar vooral ook om niet te snel te denken: ‘Daar ben 

ik te oud voor’.  

Er is nog plaats, maar zorg dat die niet voor jou wordt! 

82

http://altitudedream.com/


Vragen van hoogtereizigers 

Sinds het verschijnen van dit boekje hebben vele lezers en bezoekers van de website 

www.hoogteziekte.info vragen gesteld over klimmen, skiën of fietsen op hoogte. Hierna volgt een 

selectie van deze (geanonimiseerde) vragen, en het door de auteur aan de vrager gegeven antwoord. 

Acclimatisatie 

Vraag 

Naar aanleiding van je website en vele andere die ik bekeken heb over hoogteziekte blijf ik toch nog met 

een vraag zitten. Als je eenmaal geacclimatiseerd bent op een bepaalde hoogte, hoe lang blijf je dan 

geacclimatiseerd, is dat een paar dagen voor zo'n hoogte, een week of kun je bijvoorbeeld een maand 

nadat je weer op 4000 m bent geweest zo weer een hoge berg op zonder opnieuw te hoeven 

acclimatiseren?   

En als ik bijvoorbeeld in de Himalaya een berg van 7000 m beklim, kan ik dan nadat ik weer ben 

afgedaald een week later zonder te acclimatiseren een andere berg van 7000 m beklimmen zonder last 

te zullen krijgen van hoogteziekte? 

Antwoord 

Pim, het antwoord op je vraag is tweeledig. 

Acclimatisatie verdwijnt waarschijnlijk even snel als je hem opbouwt. Het opbouwen van een redelijke 

acclimatisatie op 7000 meter duurt langer (meestal ten minste twee tot vier weken, maar dat is erg 

verschillend per persoon), zodat je geleidelijker naar die hoogte gaat dan naar 4000 meter, dat kan 

binnen een week al redelijk veilig. Ben je goed geacclimatiseerd op 7000 meter en daal je dan weer af, 

en ga je vervolgens binnen een week weer naar die hoogte terug, dan ben je wel wat van je 

acclimatisatie kwijt maar nog niet alles. Theoretisch zou je dan dus sneller naar boven kunnen met een 

lager risico op hoogteziekte. Maar, en dat is het tweeledige, omdat dezelfde persoon niet elke keer 

hetzelfde reageert, geeft ook zo'n acclimatisatie geen garantie en je zou dus toch flink hoogteziek 

kunnen worden. Na ongeveer drie weken op laagte moet ook een op 7000 meter goed geacclimatiseerd 

persoon zich weer als niet geacclimatiseerd beschouwen en dan gelden dezelfde risico’s als bij een 

nieuwe stijging. Acclimatisatie op 4000 meter die in een week is verkregen verdwijnt ook na afdalen 

weer binnen een week. Als je veel langer (weken) op 4000 meter blijft duurt het de-acclimatiseren ook 

langer, maar ook hier geldt: na ongeveer 3 weken moet je jezelf als niet geacclimatiseerd beschouwen 

en begint het hele aanpassingstraject weer bij het begin. 

 HOOFDSTUK 10 
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Hoogteziek tijdens de afdaling? 

Vraag 

We zijn van Amsterdam naar Kathmandu gevlogen, daar 2 dagen geweest en vervolgens doorgevlogen 

naar Lhasa. Om aan de hoogte te wennen zijn we daar 4 dagen gebleven, en toen op pad gegaan. We 

hebben geslapen op maximaal ruim 4200 meter. Ik heb trouwens de hele reis slecht geslapen. Na 2 

weken zouden we per auto terugreizen naar Kathmandu. De laatste dag in Tibet, dus voor het vertrek 

naar Kathmandu, ben ik vreselijk ziek geworden. In Lhasa was mijn gezicht opgezet gedurende twee 

dagen. Misselijkheid, hoofdpijn, verwardheid of benauwdheid, klachten die ik in uw boekje tegenkom en 

die op hoogteziekte kunnen wijzen, heb ik allemaal niet gehad. Ik was voor vertrek kerngezond. Mijn 

leeftijd is 58 jaar. 

We zijn op de terugreis passen van 5200 meter overgegaan en in 3 uur tijd naar Zhangmu gereden, op 

2300 meter. Daar ben ik 's nachts wakker geworden met pijn rond mijn borst en dat trok door naar mijn 

oksel en mijn elleboog. Ik dacht dat ik verkeerd had gelegen maar de pijn bleef de gehele dag. 's Avonds 

ben ik toen duizelig geworden, het leek op een soort shock toestand, althans volgens een verpleegster 

die ook met de groep mee reisde. Daarom hebben ze er een dokter bijgehaald en ik ben daar in het 

ziekenhuis opgenomen omdat ze dachten dat ik een hartaanval had. Mijn bloeddruk was te hoog: 

onderdruk 135, bovendruk 185. Daar heb ik o.a. zuurstof gehad. De volgende dag ben ik naar 

Kathmandu gebracht met een taxi, en in een hartkliniek daar vertelden ze dat het hoogteziekte geweest 

was. Ik stuur u mijn medische gegevens, die ik van het ziekenhuis kreeg, mee. 

Nu is mijn vraag: in uw boek krijg je hoogteziekte van het stijgen maar niet van het dalen, weet u 

misschien hoe dat dan toch kan? Niemand kan mij een antwoord geven. Ook weet u misschien hoe lang 

het duurt voor ik weer de oude ben want nu ben ik nog steeds moe. En voor een volgende reis: kan ik 

nooit meer de hoogte in? Ik hoop dat u een antwoord weet op mijn vragen en de moeite wil nemen om 

terug te mailen.  

Bij voorbaat mijn hartelijke dank. 

Antwoord 

Beste hoogtereizigster,  

Ik heb je gegevens ontvangen en bekeken. Jouw klachten in Zhangmu zijn m.i. terecht opgevat als 

passend bij een mogelijk hartinfarct, en dus is de juiste beslissing genomen je op te nemen en te 

onderzoeken. De arts heeft in Tibet een lichamelijk onderzoek bij je uitgevoerd en geconcludeerd: 

- dat er geen vocht in je longen zat, geen longoedeem dus, hoogstens in lichte niet hoorbare vorm, maar

er is voor zover ik het kan zien geen longfoto gemaakt dus dat valt niet meer te zeggen. Er waren ook

geen tekenen die op zuurstofgebrek wezen, dus het is erg onwaarschijnlijk dat er een vorm van

vochtophoping in je longen was die deze klachten kan hebben veroorzaakt;

- de gemeten bloeddruk door deze arts was 140/90, dat is redelijk normaal;
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- het hartfilmpje was normaal, inderdaad niets wat op een hartinfarct wees;

- het laboratoriumonderzoek was goed, geen aanwijzingen voor nierproblemen, suikerziekte, of

leverproblemen;

De slotconclusie van de arts luidt dat er geen fysieke afwijkingen gevonden zijn. Wie de hoge bloeddruk 

gemeten heeft en wanneer, vermeld je niet, maar het was als het een betrouwbare meting was dus 

tijdelijk. Dat kan, bij plotselinge stress, schrik, oververmoeidheid, etc. wel eens het geval zijn. Wat de 

verdere bevindingen in Zhangmu waren weet ik uiteraard niet, maar op (ernstige) hoogteziekte wijst dit 

niet. De lichte vochtophoping in je gezicht de eerste dagen wijst wel op een minder goede reactie op de 

plotselinge hoogte, maar dat komt vaak voor en als er de eerste dagen geen andere klachten zijn 

bijgekomen kan ik hoogteziekte ook gezien de rest van het verhaal eigenlijk wel uitsluiten. Zoals je al 

zegt: tijdens dalen is dat al zeer onwaarschijnlijk. Waarom ze je zuurstof gegeven hebben is mij uit de 

gegevens niet duidelijk. Je begrijpt, ik kan je geen zekerheid geven op basis van deze gegevens. Het 

enige dat ik, als je ongerust blijft, kan bedenken is om met je huisarts te overleggen of een nader 

onderzoek van de longen zinvol is in jouw geval. Wel denk ik dat je, als je nog eens de hoogte in gaat, 

niet meer een reis moet kiezen die tot hoog invliegen dwingt of met extreme stijgingen en dalingen in 

korte tijd; dat is voor niemand goed, maar jij bent mogelijk nog wat gevoeliger voor de hoogte. Er is 

echter geen dwingende reden om de hoogte te mijden.  

Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen, al realiseer ik me dat je met vragen blijft zitten, helaas is 

niet elk medisch probleem goed te verklaren! 

Hoogteziek na een week slapen op 2300 meter? 

Vraag 

Hallo Han, je boekje en je website met interesse gelezen toen ik op zoek ging naar informatie over 

hoogteziekte. Ik wilde meer weten over dit onderwerp omdat ik nogal wat last gehad heb van allerlei 

verschijnselen toen ik op wintersportvakantie was, die daaraan doen denken. Ik durf te zeggen dat ik 

aardig gezond in elkaar zit en daarom was ik verbaasd dat ik me, in zo'n ‘gezond’ gebied, zo beroerd 

voelde. We woonden op een niveau van ongeveer 2300 meter en met skiën kwam je tot ongeveer 3000 

meter. Vooral in de ochtend was ik erg beroerd, het voelde alsof ik weer zwanger was, en die tijd heb ik 

wel gehad, ben nu 49 jaar. Direct na het opstaan was het overgeven, geen eten naar binnen kunnen 

krijgen, etc., inderdaad verschijnselen die op jullie site vermeld staan. Het ging echter beter als ik dan 

uiteindelijk aan het skiën ging, de buitenlucht in ging en dat terwijl je dan toch nog hoger komt. Maar 

elke ochtend was het dus weer raak gedurende de hele vakantie. Hebben jullie daar een verklaring 

voor? 

Antwoord 

Hallo ski-ster, hoogteziekte komt op de hoogte waarop je zat maar heel zelden voor. Alleen misselijkheid 

is nog geen hoogteziekte. Het feit dat je deze klachten na een week nog had, wijst er ook op dat het zeer 

85

http://altitudedream.com/


waarschijnlijk geen hoogteziekte was, dat zou dan na enige dagen helemaal over moeten zijn, al zijn ook 

hier, zeer uitzonderlijk, wel uitzonderingen op. Verder wordt hoogteziekte niet beter van buitenlucht, en 

eerder erger van inspanning. Al met al geloof ik dus niet dat je hoogteziekte hebt gehad, al kan ik niet 

100% uitsluiten dat jij een zeer zeldzame zeer gevoelige persoon bent die dan ook nog eens een 

afwijkende vorm van hoogteziekte heeft opgelopen. Wat je dan wel hebt gehad weet ik niet, dat blijft op 

afstand natuurlijk lastig. Misschien was het ‘binnenklimaat’ in je slaapruimte niet goed geventileerd of 

werd met bepaalde stoffen schoongemaakt waar jij niet tegen kunt. Ook worden soms hoge doses 

bestrijdingsmiddelen gebruikt in vakantiehuisjes. Ik zou gewoon weer gaan skiën, als mijn conclusie juist 

is, krijg je geen hoogteziekte.  

Zwanger de hoogte in? 

Vraag 

Zowel bij de verloskundige als bij de tropenverpleegkundige is nog weinig bekend over zwangerschap en 

hoogteziekte. Er staat over 3 weken een vakantie gepland naar Peru. In het reisschema wordt 

aangevlogen op Lima en dat is een hooggelegen gebied (3300 m). Ik zal tijdens deze reis 4 maanden 

zwanger zijn. Vanuit het AMC heb ik begrepen dat ik, wanneer ik de hoogteziekte zou krijgen, geen 

medicijnen mag slikken in verband met bijwerkingen op het ongeboren kind. 

Ik heb de volgende vragen: 

• Is de genoemde hoogte riskant tijdens een zwangerschap, voor mij, dan wel voor het kind?

• Zijn er medicijnen die ik preventief kan slikken?

• Is het verstandig om vanuit Lima direct door te vliegen naar Cuzco, daar rust te nemen en dan

verder te gaan, of kan ik beter via de kust en de gewone weg reizen?

 Antwoord 

Je stelt een aantal belangrijke vragen, die ik zal proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik moet er 

vooraf bij zeggen dat ik slechts in algemene zin kan antwoorden omdat ik je gezondheid en je 

ziekteverleden niet ken. Bovendien is er weinig goed onderzoek bekend naar de effecten van de 

hoogten waarover jij spreekt op de zwangerschap. Je eigen huisarts weet meer over jou, en die moet je 

een en ander ook even voorleggen. 

Ik vat samen wat hoogteziekte-experts op dit moment over dit vraagstuk zeggen. 

1. Een zwangere vrouw die naar hoogten tot ongeveer 3000 meter gaat loopt zelf geen extra risico op

hoogteziekte, longoedeem of hersenoedeem.

2. De vrucht van deze vrouw is relatief goed beschermd tegen zuurstofgebrek, aangezien de placenta

een goede buffer vormt tegen te lage zuurstofconcentraties. Dat geldt alleen wanneer de vrouw gezond
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is, en zelf geen hoogteziekte of een long- of hartaandoening heeft, en ook een normale bloeddruk en 

geen bloedarmoede. 

3. Vrouwen die in een eerdere zwangerschap zogenaamde zwangerschapsvergiftiging hebben gehad

(medisch ‘toxicose’ genoemd) kunnen beter niet naar genoemde hoogten gaan, zij lopen mogelijk een

verhoogd risico opnieuw toxicose te krijgen, bovendien is behandeling ter plekke vaak moeilijk.

Voor jou betekent dat, als ik 3300 meter nog beschouw als ongeveer 3000 meter, dat je zeker moet zijn 

dat jij en je ongeboren kind gezond zijn. Is er bijvoorbeeld al een echo van je kind gemaakt waaruit blijkt 

dat alles ok is? Je eigen bloeddruk en bloedgehalte (Hb) moeten in orde zijn. Je moet niet roken, dat kost 

extra zuurstof. Als je ter plekke gedurende de eerste dagen (daarna gebeurt dat zelden meer, tenzij je 

nog hoger zou gaan) klachten krijgt die verder gaan dan wat lichte hoofdpijn moet je je laten 

onderzoeken. Het is dan van belang dat de arts je zuurstofsaturatie (het aan hemoglobine gebonden 

zuurstof, medisch weergegeven door %SaO2) meet en dat moet dan boven de 85% liggen. Als het veel 

lager is zou je eventueel longoedeem kunnen hebben (Engels: high altitude pulmonary edema, HAPE) 

wat zeldzaam maar ernstig is, je moet dan behandeld worden met zuurstof, via een fles of in een 

zogenaamde druktent, en je moet naar een lagere hoogte. Er zijn dan ook medicijnen die je wel mag 

(moet) hebben, maar dat kan alleen een arts die verstand heeft van hoogteziekte ter plekke beoordelen. 

Medicijnen om hoogteziekte te voorkomen (Diamox® bijvoorbeeld) zijn er wel, maar die moet ik je om 

meerdere redenen afraden, het is in jouw geval ook niet nodig. 

Concluderend. 

Je kunt je vakantie gewoon plannen als bedoeld, als alles wat ik gezegd heb gecheckt en in orde 

bevonden is. Je kunt ook best doorvliegen naar Cuzco, maar ik raad je dringend aan om het na aankomst 

een aantal dagen rustig aan te doen, geen zware fysieke inspanning dus. Een beetje (en soms een dag 

flinke) hoofdpijn en soms wat misselijkheid is normaal, paracetamol of ibuprofen helpen daar tegen 

(even aan je arts vragen of je die middelen mag gebruiken). Krijg je ernstiger klachten of vertrouw je het 

niet: laat je nakijken. Klinkt allemaal dramatisch, het komt ook allemaal zelden voor, maar je wilt het nu 

eenmaal weten. En verder niet te veel aan deze dingen denken, gewoon genieten. 

De baby op hoogte (I) 

Vraag 

Binnenkort gaan wij met onze pasgeboren dochter op wintersport. In ons enthousiasme hebben we een 

lokatie gekozen op 1850 m hoogte. Recentelijk hoorden wij over de risico's voor baby's om boven de 

1500 meter te verblijven. Inmiddels zitten wij met het dilemma of we de wintersport moeten annuleren 

of dat we zonder risico deze trip aan kunnen gaan. Vandaar onze vraag of onze baby (die dan 4 maanden 

oud is) zonder serieus risico een week op een hoogte van 1850 m kan verblijven. Overigens hebben onze 

huisarts en een kinderarts aangegeven dat zij geen problemen verwachten. Maar we stellen uw mening 

als ervaringsdeskundige zeer op prijs. 
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Antwoord 

Hallo ongeruste moeder, ik kan je wel gerust stellen. In 2001 is door internationale deskundigen een 

door allen geaccepteerd standpunt vastgesteld over kinderen en hoogtereizen. De details zal ik je nu 

besparen, maar het houdt o.a. in dat men een grens van 2500 m aanhoudt als hoogte waarboven het 

niet verstandig is baby’s mee te nemen. Zeer conservatieve deskundigen hebben het nog wel eens over 

2000 m, ik denk zelf dat je gerust 2500 m kunt aanhouden. Daarboven wordt verblijf (dus niet een korte 

stijging en dan weer afdalen) van meer dan 8 uur voor baby’s (en kleine kinderen) afgeraden. In jullie 

geval lijkt me dus dat je met een gerust hart op vakantie kunt gaan. Vanzelfsprekend zijn er altijd 

uitzonderingen, de kans is buitengewoon klein, maar let voor de zekerheid de eerste 2 dagen op 

afwijkend gedrag (huilen, niet goed drinken, braken, slaapproblemen). Bij twijfel afdalen. Maar geniet 

vooral van de vakantie!  

De baby op hoogte (II) 

Vraag 

Op uw website staat het advies niet met jonge kinderen of baby's in een draagzak boven de 2500 m te 

gaan. Een heel goed advies, bedoeld met name voor reizigers die het nodig vinden hun baby's op trek- 

en klimtochten te nemen. Ons geval is echter iets anders. Wij zijn een echtpaar met een baby van 7 

maanden. We wonen in Nederland en de Nederlandse opa & oma hebben het kleinkind uiteraard reeds 

meerdere malen gezien. De Boliviaanse opa & oma zijn helaas niet in staat naar Nederland te reizen en 

hebben dus hun eerste kleinkind nog niet in levende lijve ontmoet. 

Wij zouden eigenlijk komende kerst naar Bolivia willen gaan (de baby is dan ongeveer 1 jaar). We 

beseffen dat de ellenlange vliegreis waarschijnlijk geen pretje zal worden, maar dat is op zich niet 

levensbedreigend voor de baby. Echter, opa en oma wonen in La Paz (3500 m) en direct invliegen is dus 

geen optie. Twee jaar geleden zijn we in La Paz getrouwd en zowel wij als de Nederlandse familie zijn in 

twee stappen naar La Paz gevlogen. We zijn eerst 3 dagen in Cochabamba (2500m) geweest om aan de 

hoogte te wennen. Deze strategie heeft prima gewerkt (op één persoon na die een week hoofdpijn 

heeft gehad). Mijn eerste vraag is dan ook: zou dit ook een goede voorbereiding zijn voor de baby? Mijn 

tweede vraag is of we in plaats van Cochabamba ook in Tarija (2000 m) zouden kunnen acclimatiseren? 

Of moeten we daar dan langer blijven?  

Wellicht vindt U dat we desondanks toch beter niet naar La Paz moeten gaan omdat de baby te veel 

risico loopt. We hebben echter al veel informatie gevonden op internet die suggereert dat het geen 

probleem vormt om op deze wijze naar La Paz te gaan. We zijn erg benieuwd wat U vindt van onze 

situatie. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie! 
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Antwoord 

Hallo strategen! Jullie beoogde strategie om in twee stappen naar 3500 meter te gaan vind ik gezien de 

omstandigheden zeer acceptabel. Of je op 2000 of op 2500 meter enige dagen acclimatiseert maakt niet 

zo heel veel uit, als het praktisch kan zou ik de 2500-optie nemen. In het vliegtuig is de luchtdruk 

overigens ook al op ongeveer 2000 meter, en dat is doorgaans geen probleem. Na enige dagen 

acclimatisatie op 2500 meter en dan direct door naar 3500 meter is nog wel wat veel ineens, maar veel 

keus is er niet en de risico's zijn klein. Wel moet je de gezondheidstoestand van jullie zoon enige dagen 

goed in de gaten houden. Een verkouden baby loopt waarschijnlijk iets meer risico. Het gedrag van de 

baby geeft wel aan of alles in orde is. Veel huilen, slecht slapen en drinken wijst mogelijk op slechte 

aanpassing. In dat geval altijd even een (goede) arts laten kijken, in die regio zijn veel klinieken met 

artsen die erg veel ervaring met hoogteziekteproblemen hebben. Als de baby na enige dagen nog steeds 

goed in orde is zou ik me verder nergens geen zorgen meer over maken. Een fijne tijd toegewenst! 

Is mijn klimschema OK? (I) 

Vraag 

Van 8 t/m 20 juni ga ik met een groep naar Kenia/Tanzania om de Kilimanjaro te beklimmen. Dat gaat als 

volgt: 

9 juni aankomst Nairobi 

10 juni Nairobi 

11 juni Tanzania Moshi 

12 juni Marangu Gate 1829 m, Mandara hut 2750 m 

13 juni Horombo hut 3780 m 

14 juni Rustdag Horombo hut 

15 juni Kibo hut 4725 m 

16 juni Gilman's point, Uhuru peak 5895 m, Horombo hut 3780 m 

17 juni Marangu Gate 1829 m, Moshi 

18 juni Nairobi 

 Dit zijn 6 dagen waarin gemiddeld 1000 m per dag geklommen wordt. Het advies om hoogteziekte te 

voorkomen is max 300m/dag. Betekent het dat dit een levensgevaarlijke onderneming is of valt dat 

mee? Of scheelt het dat de extra rustdag op dag 3 is ingebouwd? Graag zou ik uw visie hierop hebben. 
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 Antwoord. 

Je gaat een mooie reis maken, dat is zeker. Hoewel ik zelf de Machame-route of de Lemosho route 

prefereer boven de Marangu-route, omdat ik liever in tenten dan in hutten overnacht, is de tocht 

prachtig. Maar inderdaad, zoals je al hebt geconstateerd, het gemiddelde stijgtempo is veel te hoog en 

daarom krijgen veel mensen last van hoogteziekte of erger op deze route. Daarmee is het nog geen 

levensgevaarlijke onderneming, de kans op echt ernstige problemen blijft relatief laag, maar velen 

moeten voortijdig opgeven en dat is ook jammer. 

Jouw vragen. 

1. De eerste 3 dagen (tot Horombo) krijgen veel mensen hoogstens lichte verschijnselen van

hoogteziekte (hoofdpijn en zo, zie mijn boekje), al zijn er wel mensen die heel gevoelig zijn en die toch

snel erg ziek worden. Die halen de top dan ook niet. De extra rustdag op 14 juni is inderdaad heel

verstandig, mits je hem ook gebruikt om te rusten en niet om toch maar flink te doen en er een zware

inspannende dag van te maken. Zelfs als je geen klachten hebt adviseer ik je om die dag hoogstens wat in
de omgeving te wandelen.

2. Tussen 12 en 15 juni stijg je bijna 3000 meter. Dat is gemiddeld bijna 750 meter per dag, veel te veel

dus. Om deze reden zien we veel hoogteziekte op de Kilimanjaro. Het grootste risico op hoogteziekte zit

in dag 4 van de beklimming, als je in een keer van 3780 naar 4725 meter klimt. Als je deze dag geheel fit

en klachtenvrij begint, en je het looptempo redelijk houdt (dus niet de snelste willen zijn, die bekopen

dat vaak met hoogteziekte) moet het kunnen, mits je goed naar je lichaam blijft luisteren en bij klachten

tijdig de maatregelen neemt die in het boekje beschreven worden. Als je al met hoofdpijn zit (die niet op

brufen of paracetamol reageert) voor die klim vrees ik dat je in de problemen komt, je zou dan eigenlijk

niet verder moeten gaan. Natuurlijk zullen velen Diamox® noemen als middel om hoogteziekte te

voorkomen. Dat is een geneesmiddel dat alleen op recept te krijgen is. Gezien jullie schema, inclusief de

rustdag, lijkt me dat niet persé nodig. Als je het per se toch wilt gebruiken adviseer ik je om je huisarts te

vragen of dit middel door jou geslikt mag worden. De recentste gegevens wijzen er op dat één tablet van

250 mg per dag (of twee maal een halve van 125 mg) het risico op hoogteziekte al sterk verminderd . Je

start met slikken op 11 juni, en gaat door tot en met 15 juni.  Andere ook wel aanbevolen middelen zijn

inmiddels afgevoerd van de lijst effectieve middelen; ook Ginkgo Biloba, in de 2004-druk van dit boekje

nog genoemd als effectief, blijkt na goed onderzoek toch niet effectief tegen hoogteziekte.

3. Als je op 15 juni nog klachtenvrij bent krijg je ook geen hoogteziekte meer, omdat je nadat je de top

hebt bereikt direct weer afdaalt.

Tot slot: het kan erg koud zijn boven, neem ook een Balaclava (bivakmuts voor over je hoofd) mee, het 

helpt enorm om ook in extreme kou warmteverlies via je hoofd te voorkomen.  

Veel plezier, en ik ben altijd erg geïnteresseerd om achteraf te horen of alles goed is gegaan. 
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Is mijn klimschema OK? (II) 

Vraag  

 Mijn complimenten over uw website. Zeer informatief. Ik heb een vraag over hoogteziekte. Een aantal 

jaren geleden hebben wij (twee vriendinnen) een tocht gemaakt in Nepal (de Ganesh Himal). Mijn 

vriendin had toen last van hoogteziekte, is daar blijkbaar gevoelig voor. De staat waarin zij zich voelde 

heeft een deel van die vakantie verpest. Al een heel aantal jaren eerder (ik geloof naar het basiskamp 

van de Mount Everest) heeft zij hersenoedeem gehad. Dit was het gevolg van een te snelle stijging met 

een drammerige reisleider, die deze verkennende tocht per se binnen bepaalde tijd gedaan wilde 

hebben. 

We willen nu weer een tocht maken en ons oog is gevallen op Noord India (een 17-daagse trip), in 

Ladakh (SNP). Het exacte klimschema staat hieronder. 

dag 1: invliegen op Leh (3500 meter) - rondwandeling in Leh mogelijk 

dag 2: acclimatisatiedag 

dag 3: wandeling omhoog (paleis en klooster), ik weet niet hoe hoog precies en weer terug naaar Leh. 

dag 4: wandeling omhoog en weer naar beneden naar Leh (hoeveel stijging is onbekend). 

dag 5: rustdag 

dag 6: begin trek in Spituk (3210 m) naar Zhingchen (3380 m) 

dag 7: van Zinghchem (3380 m) naar basecamp Ganda-la (4575 m). 

dag 8: vanaf base camp Ganda-la (4575 m) de Ganda-la pas (4960 m) over naar Kaya (3450 m) 

dag 9 en 10: vanuit Kaya (3450 m) naar Markha (3900 m) 

dag 11: Van Markha (3900 m) naar Hankar (4100 m) 

dag 12: Van Hankar (4100 m) naar Nimaling (4730 m) 

dag 13: rustdag zonder programma 

dag 14: Vanaf Nimaling (4730 m) naar Kongmaru-la (5030 m).  

Dat is het hoogste punt, daarna komt de afdaling tot 3500 meter, wat tevens het eind is van de 

trektocht. 

Mijn vraag is: is deze hoogte (met plezier) te doen wanneer een van ons twee gevoelig is voor 

hoogteziekte? Zo ja, wat zijn de aspecten waar we dan het meest op moeten letten, hoe precies kunnen 

we beoordelen of het programma (wat we met zijn tweeën willen lopen) goed is opgebouwd? En welke 

preventieve maatregelen zijn aan te raden? 
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Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden. Wij hebben een groot verlangen te wandelen in dat 

gebied, maar dat maakt soms blind voor de realiteit.  

Antwoord 

Beste enthousiastelingen, bedankt voor het compliment. 

Als de gegevens inderdaad juist zijn is dit een tocht waarin uitgesproken risicovolle dagen zitten, als je 

gevoelig bent voor hoogteziekte. Ik vat kort samen. 

De dagen 1 t/6 zijn OK. Weliswaar hoog invliegen, maar dan een rustdag gevolgd door enige dagen ‘op 

en neer’ is uitstekend; overdag hoog lopen en dezelfde dag terugkeren naar de starthoogte helpt het 

acclimatisatieproces heel goed te verlopen. Wel is van belang dat de wandeling op dag 3 omhoog niet al 

te inspannend is voor diegenen die dan nog wat last (hoofdpijn, misselijkheid e.d.) van de hoogte 

hebben. Je moet dan de mogelijkheid hebben om op je gemak zo hoog te gaan als je aankunt, en 

onderweg kunnen besluiten weer terug te gaan. Maar dan komt de echte probleemdag: dag 7. Een 

stijging van ongeveer 1200 meter (slaaphoogte-verschil) op één dag op deze hoogte is vragen om 

problemen. Als je inderdaad gevoelig voor hoogteziekte bent (en zelfs als je dat niet bent) is dit niet 

verantwoord. De problemen worden op dag 8 weer minder, omdat je uiteindelijk laag slaapt. Maar dan 

moet je wel die ene riskante dag en nacht doorkomen, en eventueel met flinke hoogteziekte ook nog de 

volgende dag over een hoge pas. Hoe het dagstijgingsverloop op de dagen 9 en 10 is weet je kennelijk 

niet, als je dan nog of weer klachtenvrij bent is hier weinig mee aan de hand maar als je nog niet 

klachtenvrij bent is het ook hier opletten op verergering. Dag 11 is OK, dag 12 is eigenlijk weer te veel 

stijging op een dag voor iemand die gevoelig is voor hoogteziekte. Je moet er rekening mee houden dat 

de acclimatisatie op de dagen 8-11 zich voltrekt tot ongeveer 4000 meter, het effect van de 

acclimatisatie op hogere hoogte van de dagen 7-8 is dan al weer grotendeels verdwenen. De rustdag op 

dag 13 is weer prima, maar ik zou hem liever tussen dag 7 en 8 gehad hebben. Ik neem aan dat je op dag 

14 na het bereiken van de hoogste pas ook dezelfde dag weer afdaalt.  

Al met al zit in deze tocht dus één nogal onverantwoorde dag (7) in het traject, en een minder aan te 

bevelen dag (12). Ik zou nog eens goed naar alternatieven kijken als ik jullie was. Als jullie toch erg graag 

deze tocht willen maken bijvoorbeeld omdat er in jullie vakantiedata geen goede alternatieven zijn zou 

ik je vriendin het advies geven om toch maar een middel te slikken dat hoogteziekte kan helpen 

voorkomen of verminderen (zie boekje en website). Verder moet je alert zijn op verschijnselen die op 

hersenoedeem of longoedeem kunnen wijzen, (zie het boekje) en altijd terug gaan als je denkt dat je 

deze ziekten hebt. Dat stelt ook eisen aan de route: die moet teruggaan op de risicoplaatsen ook 

mogelijk maken! Over desnoods voortijdig omlaag kunnen gaan moeten vooraf goede afspraken met de 

reisleiding gemaakt worden.  

Het is een wat uitvoerig antwoord geworden, maar in jullie geval is er ook echt wat om af te wegen. 

Als er nog vragen zijn hoor ik het wel. Veel succes, en waar jullie ook heen gaan: een fijne tijd. Het is 

inderdaad prachtig in dat gebied! 
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Ginkgo Biloba 

Vraag 

Goedemiddag. 

Tijdens de Op Pad beurs van dit jaar was ik aanwezig bij een lezing over hoogteziekte. Ook u was daar op 

bezoek en bracht toen het middel ginkgo biloba onder de aandacht als preventief middel tegen 

hoogteziekte. Ik heb contact op genomen met een homeopatisch arts in Ede en hij kwam met het 

middel "Tavonin" 40 mg.   Mijn vraag is nu of dit middel Tavonin het juiste middel is? 

Antwoord 

Ginkgo Biloba is een extract uit het blad van een van oorsprong in China veel voorkomende boom. In het 

verleden zijn studies verschenen die deden vermoeden dat het middel hoogteziekte helpt voorkomen of 

de ernst doet verminderen. Inmiddels is vrijwel zeker dat dit niet het geval is.  

Fietsen op hoogte 

Vraag 

Beste mensen, 

Ik heb een vraag. Zelf ben ik astma patiënt. Waar moet ik rekening mee houden als ik naar de Sierra 

Nevada in Spanje ga op mijn driewielige fiets? Het ligt in de bedoeling om vanuit Malaga op 22 

september 2003 te vertrekken richting de Mulhacen (ruim 3400 m). Graag verneem ik uw advies. 

Vriendelijke groeten van een fietsliefhebber. 

Antwoord 

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met astma een groter risico lopen op hoogteziekte dan anderen. 

Alleen wanneer het longweefsel door langdurige luchtwegontstekingen blijvend is beschadigd, kan hoog 

lopen en fietsen wel een groter risico op hoogteziekte en longoedeem met zich mee brengen, je arts kan 

je vertellen hoe het met je longen gesteld is. Of de astma zelf door deze tocht kan toenemen is niet op 

voorhand te zeggen. De meeste vormen van astma verbeteren door schone, allergeenvrije lucht, dus dat 

zit dan wel goed. Sommige vormen van astma kunnen door inspanning en koude lucht juist tijdelijk 

verergeren. Maar waarschijnlijk ken je je eigen astma het beste, dus het antwoord op dit vraagstuk weet 

je dan ook zelf wel. En zo niet: even met je huisarts of longarts overleggen! Houd je wel aan de 

aanbevolen stijgschema’s en neem op tijd rust.  

Overigens wordt deze berg vrijwel altijd beklommen via een ‘op-en-neertje’, je bent binnen een dag 

boven en weer beneden, en dan ontwikkel je geen hoogteziekte omdat de tijd er te kort voor is. Zie ook 

de lift hieronder. 
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Met de lift omhoog 

Vraag 

Graag zou ik antwoord hebben op de volgende vraag. 

Hoe werkt het als je met een lift in snel tempo naar grotere hoogten gaat? Ik was verbaasd te zien hoe 

duizenden mensen (toeristen) in Chamonix in de lift stappen naar 3870 meter hoogte (Aiguille du Midi) 

In een half uurtje een stijging van zo'n 2700 meter. Is dit schadelijk of gevaarlijk?? Zelf ondervonden we 

een duizeligheid, afgezien van de ademnood bij inspanning. We zijn misschien een uur boven gebleven 

en daarna weer afgedaald. Mijn man durft in juni a.s. niet weer naar boven. Gaarne advies. Bij voorbaat 

hartelijk dank.  

Antwoord 

Dag liftster. Wat jij en je man hebben ervaren is vrij normaal bij deze plotselinge sterke stijging. Het 

heeft niets met hoogteziekte te maken maar met het feit dat je lichaam zich niet zo snel kan aanpassen 

aan een snelle daling van de hoeveelheid zuurstof in de lucht. Het is voor gezonde mensen niet 

gevaarlijk, temeer omdat je binnen enige uren weer beneden bent en de tijd om hoogteziekte te krijgen 

dan te kort is. Alleen voor mensen die bijvoorbeeld een zwak hart hebben (door vernauwde 

kransslagaderen pijn op de borst bij inspanning) en mensen met een ziekte van de luchtwegen of longen 

zou ik dit afraden. Maar als je niets mankeert kun je dus best weer omhoog, als je dat leuk vindt.  

Ik hoop dat ik je gerust heb kunnen stellen, als er nog vragen zijn hoor ik het wel. 
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Bijlage 1 

Waar vind ik meer over hoogteziekte? 

Een selectie van te raadplegen leesstof en een uitgebreidere literatuurlijst is via de auteur te verkrijgen. 
De website www.hoogteziekte.info van dezelfde auteur als het boekje geeft nog actuele aanvullende 
informatie. 

Overige nuttige adressen en websites 

Informatie over het thuis acclimatiseren in een hoogtetent:
http://altitudedream.com

Informatie over vaccinatie en malariaprofylaxe wordt verstrekt door het Landelijk Coördinatie Centrum 
Reizigersadvisering (LCR). Zie: http://www.lcr.nl

Algemene informatielijn van de GGD-en en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam voor 
tropische ziekten en vaccinaties: 0900-9584. 

Diabetesvereniging Nederland: voor informatie over diabetes en sport. Postbus 470, 3830 AM Leusden, 
tel. 033-463 05 66.  

Nederlandse Hartstichting: voor informatie over hart- en vaatziekten en sport. Postbus 300, 2501 CH 
Den Haag, tel. 070-315 55 55 

Epilepsie Vereniging Nederland: voor informatie over epilepsie en sport. Postbus 270, 3990 GB Houten, 
tel. 0900-821 24 11 

Nederlands Astma Fonds: voor informatie over longziekten en sport. Postbus 5, 3830 AA Leusden, tel. 
033-4941814.

Sportmedische Adviescentra: voor algemene informatie, tel. 030-225 22 90. 

http://www.nkbv.nl: website van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. 

http://www.mountainmedicine.org: informatie en verwijzingen over onder andere hoogteziekte. 

http://www.uiaa.ch: veel informatie over bergsport, o.a. de officiële standaarden van de medische 
commissie van de UIAA over diverse in de bergen voorkomende problemen 

http://www.high-altitude-medicine.com: informatie en verwijzingen over onder andere hoogteziekte. 

http://www.peakware.com: informatie over de bekendste en hoogste pieken, met 
doorklikmogelijkheden. 
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Trefwoordenregister 

Acute hoogteziekte Boven 2500 meter voorkomende en meestal, maar niet altijd onschuldig verlopende 

ziekte, die kan worden voorkómen en ook kan worden behandeld.  

Acuut zuurstoftekort Wordt veroorzaakt door plotselinge zuurstofdaling, bijvoorbeeld door een defect 

zuurstofapparaat. Is geen vorm van hoogteziekte, komt in de bergsport vrijwel nooit voor. 

Acclimatiseren Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan de hoogte aan te passen. Dit heet acclimatiseren. 

Neem die tijd en klim geleidelijk. 

Acetazolamide Middel om hoogteziekte te voorkómen (meestal niet aan te bevelen) of 

hoogteziekteklachten te verminderen. Gebruik het overwogen en niet als vervanger van verstandig 

klimmen. 

Adalat merknaam voor nifedipine, zie aldaar. 

AMS Acute Mountain Sickness: acute hoogteziekte, zie aldaar. 

AMS-score De AMS-score op basis van het Hoogteziekte Beoordelingsformulier geeft een aanwijzing óf 

en in welke mate je hoogteziekte hebt. 

Astma Koude lucht en inspanning kunnen astma verergeren. Mensen met astma kunnen meestal 

gewoon klimmen, maar enkele voorzorgsmaatregelen zijn nodig. 

Bevriezing De omgevingstemperatuur daalt 6 graden per 1000 meter stijging. Hoog in de bergen kan het 

vooral ’s nachts flink vriezen. Bevroren lichaamsdelen vereisen een speciale behandeling. Goede kleding 

en warme slaapzakken zijn op hoogte noodzakelijk. Bescherm jezelf tegen wind! 

Bloedstolsels In de hoogte bestaat een wat verhoogde stollingsneiging van het bloed. In zeldzame 

gevallen kan dat tot problemen leiden. 

Bronchitis Op grote hoogte kan hardnekkig hoesten een bestaande bronchitis verergeren. Klim niet als je 

een actieve bronchitis hebt. 

Contactlenzen Dragers van contactlenzen dienen voorzorgsmaatregelen te nemen alvorens te gaan 

klimmen. Meestal is het verstandig tijdelijk op een bril over te gaan. 

Conditie Het risico van hoogteziekte is niet in belangrijke mate afhankelijk van je lichamelijke conditie, 

maar zonder een goede conditie kom je niet boven. Doe er wat aan vóór je vertrekt. 

Corticosteroïden Medicijnen die worden gebruikt bij hersenoedeem. In overleg gebruiken en nooit 

langer dan enige dagen zonder een arts te consulteren. 

Dehydratie Zie vochtverlies. Komt veel voor in de bergen en is gevaarlijk. 
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Dexamethason Een corticosteroïd dat wordt gebruikt bij hersenoedeem. 

Diabetes Mensen met suikerziekte kunnen meestal gewoon klimmen, maar zij moeten een aantal 

voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Diamox Merknaam voor acetazolamide, zie aldaar. 

Diarree Geen specifieke klacht die past bij hoogteziekte, maar diarree leidt tot uitdroging en kan 

hoogteziekte verergeren. Neem dus tijdig maatregelen: stop de diarree en drink veel. 

Duizeligheid Een klacht die kan wijzen op hoogteziekte. 

Eetlust Is meestal verminderd bij verblijf op grote hoogte. Eet toch voldoende om je conditie op peil te 

houden! 

EPO Een enzym (erytropoëtine) dat de aanmaak van rode bloedcellen bevordert. Het neemt door 

verblijf op hoogte geleidelijk toe. 

Epilepsie Mensen met epilepsie kunnen meestal gewoon klimmen, maar zij moeten een aantal 

voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Evenwichtsstoornissen Wijzen in de bergen op hersenoedeem. Geen andere mogelijke oorzaken 

bedenken, maar direct afdalen. 

Ginkgo Biloba Extract van de bladeren van een boom met deze naam. Er waren aanwijzingen dat dit 

middel werkzaam is ter voorkoming van hoogteziekte, maar recent is gebleken dat dit niet het geval is. 

HAC High Altitude Cough. Een hardnekkige hoest die op hoogte nogal eens voorkomt en die op 

beginnend longoedeem kan wijzen. Wordt ook wel met High Altitude Bronchitis (HAB) aangeduid. 

HAD High Altitude Deterioration. Bij een verblijf van weken of langer boven 5500 meter takelt vrijwel 

iedereen zowel geestelijk als lichamelijk geleidelijk af. 

HACE High Altitude Cerebral Edema. Hersenoedeem of vocht in de hersenen. Altijd een reden om af te 

dalen. 

HAGA High Altitude Global Amnesia. Kortdurende geheugenstoornis die na te snelle stijging soms 

voorkomt. 

Hak-teen-test Een eenvoudige test om na te gaan of mogelijk sprake is van hersenoedeem. 

HAPE High Altitude Pulmonary Edema. Longoedeem of vocht in de longen. Altijd een reden om af te 

dalen. 

HAR High Altitude Retinopathy. Kleine bloedinkjes in het netvlies, waardoor je soms minder scherp kunt 

zien.  

Hallucinaties Wijzen meestal op hersenoedeem. Afdalen! 
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Hardnekkige hoest Komt in de bergen nogal eens voor en kan wijzen op beginnend longoedeem. 

Hartziekten Mensen met (genezen) hart- of vaatziekten moeten voordat ze gaan klimmen hun arts 

vragen of dit verstandig is. 

Hersenoedeem Vocht in de hersenen. Altijd afdalen! 

Hoge bloeddruk Hoeft geen belemmering voor klimmen te zijn; wel dienen enige voorzorgsmaatregelen 

te worden genomen. 

Hoofdpijn Kan wijzen op beginnende hoogteziekte. Serieus nemen als een eenvoudig middel tegen 

hoofdpijn niet helpt. 

Hyperbare drukzak Een hulpmiddel waarmee mensen met longoedeem en hersenoedeem in een betere 

conditie kunnen worden gebracht, zodat zij veiliger kunnen afdalen. 

Hypoxie Tekort aan zuurstof. Belangrijkste oorzaak van veel klachten bij hoogteziekte. 

Kinderen Hoewel er weinig bekend is over de reactie van (zeer jonge) kinderen op lage 

zuurstofconcentraties, wordt het in het algemeen afgeraden kinderen onder de drie jaar boven 2500 

meter te laten klimmen of mee te nemen en tussen drie en ongeveer twaalf jaar alleen als zij goed in 

staat zijn om hun eventuele klachten onder woorden te brengen. 

Longziekten Mensen die een longziekte hebben, lopen een groter risico om hoogteziekte te krijgen en 

moeten vooraf hun arts raadplegen. 

Longoedeem Vocht in de longen. Moet altijd tot afdalen leiden. 

Misselijkheid Een klacht die past bij acute hoogteziekte. 

Monitoren Het volgen van je conditie en klachten door deze volgens een in dit boekje aangegeven 

methode te ‘meten’ en op te schrijven. 

Nierziekten Sommige nierziekten verhogen het risico van hoogteziekte. Altijd een arts raadplegen 

alvorens te gaan klimmen. 

Nifedipine Geneesmiddel bij longoedeem. 

Onderkoeling Onvoldoende beschermende kleding in combinatie met wind en/of (nachtelijke) kou leidt 

soms in korte tijd tot algemene verlaging van de lichaamstemperatuur. Dat is een ernstige situatie die 

moet worden voorkomen. 

Oogproblemen Komen op hoogte voor door bloedinkjes en door UV-straling. 

ORS Oral Rehydration Salt. Poeder met glucose en zout dat, opgelost in water, de vochtbalans herstelt 

bij vochttekort door bijvoorbeeld diarree. 

Ouderen Je bent nooit te oud om te klimmen. 
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Pulse-oximetrie Het meten van de zuurstofverzadiging van het hemoglobine; nuttig bij verdenking op 

longoedeem, maar alleen door hiermee vertrouwde artsen toe te passen. 

Sneeuwblindheid Aandoening van het hoornvlies door blootstelling aan te veel UV-straling. Draag in de 

bergen altijd een zonnebril! 

Suikerziekte Zie diabetes. 

Slaapstoornissen Komen in de bergen regelmatig voor, meestal geen reden tot ongerustheid als er geen 

andere klachten zijn. 

Stijgsnelheid Het verschil in slaaphoogte op twee achtereenvolgende dagen; houd je aan de in dit boekje 

aanbevolen stijgsnelheid om hoogteziekte te voorkomen. 

Ultraviolette straling (UV) Veroorzaakt huid- en oogproblemen als geen beschermende maatregelen 

worden genomen. 

Urine-uitscheiding Moet naar kleur (lichtgeel) en hoeveelheid in de gaten worden gehouden: weinig en 

donkere urine wijst op uitdroging  

Voeding De behoefte aan extra calorieën tijdens klimmen is groot. Zorg voor voldoende voedselopname, 

ook als de eetlust minder is. 

Vochtbalans De hoeveelheid vocht en mineralen in je lichaam raakt op hoogte snel verstoord als je geen 

voorzorgsmaatregelen neemt.  

Vochtophoping Treedt op bij acute hoogteziekte (gezicht, benen) en bij long- en hersenoedeem. 

Vochtverlies Op hoogte is het vochtverlies via de ademhaling en via transpiratie veel groter dan 

normaal. Hierdoor ontstaat soms een gevaarlijke situatie (dehydratie), die je kunt voorkomen door extra 

veel te drinken.  

Zuurgraad Door tekort aan zuurstof stijgt de zuurgraad van je bloed terwijl je hoger klimt. Je lichaam 

probeert dit te compenseren.  

Zuurstoftekort Zie hypoxie. 

Zuurstoftoediening Per fles of via een hyperbare luchtzak kan extra zuurstof worden toegediend; soms 

nodig bij longoedeem en hersenoedeem. 

Zuurstofverzadiging De hoeveelheid zuurstof die je rode bloedcellen vervoeren, neemt op hoogte af: er 

is sprake van ‘onderverzadiging’. 

Zwangerschap Hoewel er geen goede gegevens bekend zijn om met stelligheid het klimmen aan 

zwangeren te ontraden, zullen maar weinig artsen het verstandig vinden om tijdens de zwangerschap 

zware inspanningen te leveren en hoger dan bijvoorbeeld 3000 meter te klimmen. 
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altItudedream.com

HOE BLIJF IK GEZOND IN DE HOOGTE
INFORMATIE VOOR TREKKERS EN ANDERE SPORTIEVELINGEN DIE GEEN HOOGTEZIEKTE WILLEN KRIJGEN

http://www.altitudedream.com
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