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Programma

Opening 

• Invloed van nachtarbeid op mijn veiligheid en gezondheid

• Laatste stand van de wetenschap en wetgeving

• Nieuwe richtlijn Gezondheid en nachtarbeid (NVAB, 2020)

• Praktijkvoorbeeld implementatie

Pauze – beweegmoment (circa 15:30 uur)

• Break-out rooms 

• Minimaliseren van nachtwerk

• Rol van de A&O’er

• Gespreksmodel

• Plenaire terugkoppeling (circa 16:30 uur)

• Arbeidshygiënische strategie en nachtarbeid

• Maatregelen gezond werken in de nacht (model TNO)

Afsluiting (17:00 uur)



Voorstellen



‘Mensen zijn niet geboren voor nachtwerk, maar je kunt wel proberen het zo optimaal mogelijk te maken’.

Onregelmatig werken/nachtdienst als onderdeel 
van onze maatschappij

• Circa 1,2 miljoen mensen (CBS, 2020) werken in ploegendiensten of structureel op 
onregelmatige werktijden in diverse sectoren;

• Circa 700.000 mensen werken regelmatig in de nachtdienst;

• Onregelmatig werk in combinatie met leeftijd en aantal dienstjaren is een extra 
belasting voor medewerkers; 

• Circa 40% krijgt binnen 3 jaar, nadat ze zijn gaan werken in onregelmatigheid, 
gezondheidsproblemen op gebied van slapen, eten en/of bewegen.



Top 10 beroepsgroepen met 
nachtwerk (CBS, 2020)



Schaarste aan nachtwerkers dreigt

• Groep 55+ stijgt fors

• Jonge medewerkers kiezen steeds vaker voor geen nachtdienst

• Flexibiliteit werktijden neemt toe 

• Hoe houden we voldoende bezetting in de nachtdienst?



Wat zijn de voor- en nadelen 
van nachtarbeid?



Hoe werkt mijn biologische klok?



Aanwezigheid van (dag)licht zorgt ervoor dat de biologische klok 
dagelijks ‘gelijk gezet’ wordt met de aardse licht - donkercyclus.

‘Licht beïnvloedt de aanmaak van het hormoon serotonine (opgewekt) en 

donkerte stimuleert de aanmaak van melatonine (slaperigheid)’. 



Verstoring van de circadiane klok

• Genetische verstoring van de klok

• Genetische variatie van de klok

• Chronotype

• Sociale verstoring van de klok

Wanneer we niet naar onze klok luisteren.

• Ploegendienst – 15%

• Sociale jetlag – 60%

Bijvoorbeeld 1 uur slaap te kort



Wat zijn de variaties in chronotypes?

• Wie is er een avondmens?

• Wie is er een ochtendmens?

• Wie is geen van beide?



Wat is de invloed van werken in 
onregelmatigheid op mijn bioritme?



Wat is de invloed van onregelmatige diensten 
en nachtdienst op mijn gezondheid? 
Verhoogde gezondheidsrisico’s en neemt met de jaren nachtwerk toe:

• Hart –en vaatziekten

• Diabetes mellitus (type 2)

• Slaapproblemen



Aanbevelingen Gezondheidsraad 
nog geen remedie tegen gezondheidsklachten door nachtwerk

• Zoveel mogelijk nachtarbeid beperken

• bronaanpak

• Gezond roosteren

• voorwaarts roterend rooster gunstig voor alertheid en slaapkwaliteit

• Powernap faciliteren

• korte slaap tijdens nachtdienst lijkt slaperigheid te verminderen

• Voorlichting leefstijl

• voeding, slaaphygiëne en werkprivé balans

• Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO)

• belang van monitoren en follow-up gezondheid nachtwerkers



Slechter ervaren slaapkwaliteit verklaart groter 
risico op griepklachten voor nachtwerkers

• In een recent promotie onderzoek 
van Bette Loef onder circa 600 
zorgmedewerkers hadden 
nachtwerkers 20% vaker last van 
griepklachten (sept. 2020).

• Nachtwerkers goed beschermen 
tegen de negatieve effecten van 
hun werktijden. Zeker tijdens de 
Corona pandemie belangrijk. 



Nachtdienst eindigt in sloot langs A15
zondag 16 JULI 2017, 08:02



Powernap kan .. % van de potentieel gevaarlijke 
verkeerssituaties na een nachtdienst voorkomen?

NASA powernap – effecten:

• Verhoogde alertheid

• Verminderde vermoeidheid

• Minder fouten!



Powernappen op de werkplek
‘Einde aanoud taboe: opladen enherstelop de werkplek’



Richtlijn nachtwerk en gezondheid

https://nvab-online.nl/nachtwerk

https://nvab-online.nl/nachtwerk


Wat zegt de Arbowet over nachtarbeid?

Artikel 5.1 Arbowet  - verdiepende RI&E nachtarbeid

Nachtarbeid dient een onderdeel te zijn van de Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) en 
medewerkers dienen goed voorgelicht te zijn over de risico’s van nachtarbeid en de maatregelen , 
die deze risico’s kunnen verminderen.

Artikel 18 Arbowet – PAGO arbeidsrisico nachtarbeid aanbieden

De werkgever stelt de medewerkers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat 
erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich brengt 
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 2.43 Arbobesluit – specifieke doelgroepen en vormen van arbeid

Iedere medewerker die voor de eerste keer in de nachtdienst gaat werken, wordt in de 
gelegenheid gesteld om vóór de aanvang van die arbeid een arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek te ondergaan.



Discussie over noodzaak nachtwerk



Praktijkvoorbeeld in de zorg



Nachtwerk in het Amsterdam UMC
Nachtwerken aanpakken in een gezondheidsorganisatie

Wendy Schmitz | Arbeid- en Organisatiedeskundige | Arbodienst Amsterdam UMC



Recap:

Richtlijn nachtwerk en gezondheid, NVAB, 2020

Wat staat ons te doen? 

1. Beperken nachtwerk

2. Adviseer de organisatie over: 

• Gezond roosteren

• Voorlichting geven aan werknemers over 

omgaan met nachtdiensten

• Voorzieningen voor gezond werken 's 

nachts inclusief mogelijkheden voor naps





Valkuil 1: Een snelle oplossing



Nachtwerk in het Amsterdam UMC

±310 medewerkers per nacht

±113.150 nachtdiensten per jaar

1,2 miljoen medewerkers werken in de nacht

Nederland:

Amsterdam UMC:



Voorlichten medewerkers & creëren draagvlak



De klinische les

Onderwerpen: 

• Werking van de biologische klok

• Effecten van nachtwerk voor gezondheid

• Rol van individuele factoren (leeftijd, chronotype, privésituatie, etc.)

• Werking van voeding in de nacht

• Functie van slaap en powernap

• Inzetten van bewegen

• Tips en handvatten om aan de slag te gaan



Key message:

Begin bij de vraag





Valkuil 2: Focus op het middel



Pilot ‘Zorg voor de nachtdienst’

1. Voorlichting

2. Aanpassingen in werkomstandigheden

3. Monitoren middels vragenlijst



Roostering

Licht

Herstelmogelijkheden

Sociale steun

Leeftijd

Chronotype

Voeding

Bewegen

Slaaphygiëne

Slaapkwaliteit

Slaapduur

Mentale klachten

Lichamelijke 

klachten

Werkvermogen /

Attitude

Ziekteverzuim 

Gezondheidsrisico’s

Motorisch / cognitief 

functioneren 

(gevoel van) Veiligheid
Vitaliteit /

vermoeidheid

Werkkenmerken

Persoonskenmerken

Belevingsmaten

Uitkomstmaten



Belangrijkste uitkomsten

• Kennis van medewerkers was significant toegenomen;

• Medewerkers geven aan vaker kennis toe te passen, daar waar het van toepassing is voor hen 

> bewust toepassen van gedrag (interventies);

• Positieve relatie tussen toepassen van kennis en beoordeling van toekomstig werkvermogen;

• Nog geen effect op belevingsmaten:

• Relatief korte duur programma

• Ontbrekend element van gedragsverandering

Businesscase ‘Fit door de nacht’



Key message:

Kijk naar het totaalplaatje



Valkuil 3: Interventie als doel op zich



Werkomstandigheden

1. Voedingsaanbod

2. Slaapmogelijkheden

3. Roosteren

4. Bewegen 

Gedragsverandering

1. Kennis / bewustwording

2. Gedragsverandering

3. Cultuurverandering 

Fit door de nacht Amsterdam UMC

Beleid

Monitoring: RI&E

Amsterdam UMC breed programma



Hoe kom je op de agenda?



Key message:

Focus op implementeren op verandering



Wat staat ons te doen?

1. Begin bij de vraag 

2. Kijk naar het totaalplaatje

3. Focus op het implementeren van een verandering



Pauze – bewegen!



Break-out rooms



Arbeidshygiënische strategie 
en nachtwerk 



Arbeidshygiënische strategie

Arbeidsrisico nachtwerk

1. Inventariseren

2. Minimaliseren

3. Optimaliseren

4. Monitoren

5. Evalueren



1. Inventariseren

• Verdiepende RI&E onderzoek nachtarbeid; inclusief plan van aanpak

• Borging in branche instrumenten (RI&E, Arbocatalogus) 

• BIM nachtwerk ontwikkelen (meer dan alleen arbeidstijden)

• Kritische analyse welke werkzaamheden noodzakelijk zijn in de nacht

• Optie verplaatsen naar dag- en/of avonddienst

• Balans gezondheid en economisch belang



2. Minimaliseren

• Mogelijkheden van minimaliseren nachtwerk overwegen

• Technische mogelijkheden

• Aanpassen proces of protocollen



3. Optimaliseren – sturen op blijvende inzetbaarheid



3a. Gezonde werkomgeving
• 1. Optimale fysieke belasting

• Goede intensiteit en tijdsduur van werkzaamheden in combinatie met afwisseling

• 2. Optimale fysische belasting > wordt bepaald door de werkcontext, bijvoorbeeld:

• Niet te hoge of lage temperatuur

• Geen extreem lawaai

• Goede verlichting in de nacht

• Zo min mogelijk straling, chemische stoffen en nano-deeltjes

• 3. Psychosociale belasting

• Bepaald door de combinatie van hoogte taakeisen en regelmogelijkheden

• 4. Cognitieve belasting 

• Mate van beroep doen op sensorisch opnamevermogen, concentratievermogen, 
informatieverwerking en handelingsvermogen 

• Voldoende tijd voor herstel en herstelvoorzieningen



3b. Gezond rooster – 11 vuistregels (TNO)
Ontregeling biologische klok minimaliseren en tijd voor herstel + sociaal leven maximaliseren

• Aantal nachtdiensten: optimale aantal nachtdiensten achter elkaar 2 tot 3

• Opkomsttijd: een starttijd van 7.00 uur of later is wenselijk

• Lengte dienstreeks: optimale reekslengte 3 tot 4 diensten

• Rotatierichting: voorwaarts roterend rooster, van dag, naar avond, naar nacht

• Rotatiesnelheid: 2 tot 3 dezelfde diensten op een rij

• Aantal rustdagen na een reeks: 2 dagen (na 4-5 diensten) of 3 dagen (na 6 diensten)

• Duur van de dienst: maximale arbeidsduur per dienst 9 uur (bij nachtdiensten 8 uur)

• Pauzes: bouw korte pauzes tijdens de dienst in (twee keer 15 min + eenmaal 30 min)

• Avonden en (gebroken) weekenden: rekening houden met individuele behoeften

• Regelmaat: voorkeur voor herkenbaar patroon

• Aantal uren per week: gemiddeld maximaal 34-38 uur, afhankelijk van de zwaarte van het rooster

Optimale rooster vraagt maatwerk, dialoog en zeggenschap



3c. Gezonde leefstijl – ‘nachtwerk is topsport’
• Sociale impact werk – privé balans

• ‘Fit for duty’ zijn en blijven - medewerker

• Gezonde leefstijl stimuleren en faciliteren – werkgever

• Voorlichting bij start nachtwerk en periodiek herhalen (diverse werkvormen)

• Goede voeding en voldoende bewegen stimuleren en motiveren (structureel of 
incidenteel)

• Faciliteren tot de gezonde keuze tijdens de nachtdienst

• Individuele leefstijl coaching met kennis van nachtwerk

• Slaapcoach

• Diëtiste

• Specifieke protocollen; bijvoorbeeld ‘Diabetes omkeren in de ploeg (DOP)’, TNO 2021



Van intentie naar gedrag
Individuele interventie factoren

ASE model (De Vries e.a., 1988), gebaseerd op ‘Theory of Planned Behavior’



4. Monitoren

• Intrede onderzoek nieuwe nachtwerkers

• PAGO/PMO gericht op nachtwerkers (voorbeeld in richtlijn NVAB, 2020)

• 1x per 4 jaar en 1x per 2 jaar bij verhoogd risico cardio-metabole aandoeningen

• Individuele scores - selectiecriteria uitnodigen spreekuur bedrijfsarts

• Interventies op maat inzetten – bijvoorbeeld slaapcoach

• Analyse uitkomsten op groepsniveau – koppelen aan plan van aanpak RI&E

• Open arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts/POB’er



5. Evalueren en borgen

• Evaluatie op resultaat

• Evaluatie op proces

• Borgen in de RI&E instrumenten, Arbocatalogus, PAGO/PMO

• Borgen in de HR cyclus (onboarden etc.)



Bedankt voor jullie aandacht.


