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Longgeneeskunde  

Threshold IMT= Inspiratory Muscle Trainer 

 

INLEIDING 

De “Threshold IMT” is een apparaatje dat zal helpen de kracht en het 

uithoudingsvermogen van uw inademingsspieren te vergroten. Deze verbetering berust 

op hetzelfde principe als dat van elke andere krachttraining zoals met gewichten. 

Er wordt gedurende een aantal herhalingen een specifieke, op u afgestemde, weerstand 

tijdens het inademen aangebracht. Deze weerstand is onafhankelijk van het tempo 

waarmee u ademt. 

Deze weerstand komt tot stand middels een klepje en een veer. Het is de bedoeling dat u 

zoveel kracht zet bij het inademen dat het klepje open gaat. U weet dat u het goed doet 

op het moment dat u de luchtstroom hoort. Dit is in het begin best lastig maar zal steeds 

beter gaan naarmate u sterker wordt. Zo traint u uw inademingsspieren! 

 

Naam: 

 

        Datum:                          Stand: 

        1…………                           ………….    

        2…………                           …………. 

        3.………..                          ………….        

        4………...                          …………. 

        5………….                          ………….    

        6………….                          ………….    

        7………….                          …………. 

        8………….                          ………….                   
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GEBRUIKSAANWIJZING 

Aan de onderkant van de threshold bevindt zich het stelmechanisme. Wanneer u aan het 

witte knopje draait kunt u de weerstand vergroten of verkleinen.  

Uw fysiotherapeut zal u vertellen wat uw optimale weerstand is om mee te trainen. Het 

rode streepje is de weerstandsindicator; hoe hoger het getal hoe hoger de weerstand. 

Breng het mondstuk aan. Ga vervolgens in een comfortabele houding zitten, de 

ellebogen gesteund op de tafel en houdt met beide handen de threshold vast. Zet de 

neusklem op uw neus zodat er alleen door de mond geademd kan worden. 

Ontspan en plaats de lippen rond het mondstuk. Adem in met genoeg kracht om de klep 

te openen. Als u de lucht hoort stromen gaat het goed. Dit zal wellicht vermoeiend zijn 

maar mag nooit uitputtend zijn. 

Adem dan ook weer via het mondstuk uit. Maximaal 30x. 

Training 

 2 – 3 keer per dag maximaal 30 ademhalingen gedurende 8 weken. 

 De fysiotherapeut controleert 1 keer per week. 

 Start met 58% van Pi max en eindigt met 85% van Pi max. 

 Elke verandering in de instelling van het apparaat gebeurt op voorschrift van uw 

fysiotherapeut. 

 

Om te onthouden 

 Probeer altijd op dezelfde tijd te oefenen. 

 Let er goed op dat de weerstandsindicator op de voorgeschreven weerstand staat. 

 Gebruik de neusklem om er zeker van te zijn dat u alleen door de mond kunt 

ademen. 

 Als u tijdens het trainen duizelig wordt of pijn op de borst krijgt dient de training 

direct gestaakt te worden. Overleg met uw fysiotherapeut als dit zich voordoet. 

 Wees geduldig. Het duurt tenminste 6 tot 8 weken voor de inademingsspieren 

merkbaar sterker zullen zijn. 

Schoonmaakinstructie 

Spoel het apparaatje 1 keer per dag af met lauw water en laat het aan de lucht drogen 

op een theedoek. Niet koken of verhitten.   

 

 

 

 


