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Wat is nachtwerk? 

Gezondheidsraad: 
 

• Werk dat wordt verricht op tijden waardoor verstoring 
van het dag-nachtritme kan optreden (incl. langere 
diensten die voor een deel in de nacht vallen of 
werken in verschillende tijdzones) 

 
Arbeidstijdenwet (en CBS):  
 

• Een dienst waarin meer dan 1 uur arbeid wordt 
verricht tussen 0:00 uur en 6:00 uur 
 



1.321.000 werknemers (2019) 
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1.550.000 
 
 
465.000 

410.000 
werknemers 

 
800.000 



Gezondheidsraad 

Twee rapporten: 
 
Oktober 2017:  
Gezondheidsrisico’s door nachtwerk 
 
November 2015:  
Nachtwerk en gezondheidsrisico’s. 

Mogelijkheden voor preventie 
 
 
 
 





 Gezondheidseffecten 
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Sterk bewijs 
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Diabetes mellitus type (2) 
verband tussen aantal jaren nachtwerk en diabetes 
    7 % kans op diabetes door 40 jaar nachtwerk 
 
 
Hart- en vaatziekten 
verband tussen aantal jaren nachtwerk en hart- en vaatziekten 
     8 % kans op HVZ door 40 jaar nachtwerk 
 

 
(‘verbods’norm voor kankerverwekkende stoffen: 1 * 10-4 / jaar 
0,4 % kans op sterfte door kanker door 40 jaar werk) 



Sterk bewijs 
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Slaap- en vermoeidheidsproblemen 
(verkorte slaapduur, verslechterde slaapkwaliteit, slaperigheid, vermoeidheid) 

 
Schatting 1,5 – 2 maal vaker bij nachtwerkers dan bij dagwerkers 

Meer fouten gemaakt op het werk 
Veiligheid op en na het werk! 

 
 



Gezondheidsraad (2017):  
Geen verband met nachtwerk 

Geen verband met het aantal jaren nachtwerk 
 

IARC (WHO) 2019:  
Probably carcinogenic to humans 

Voornamelijk op basis van dierproeven 
 
 

 

Bewijs niet eenduidig: Borstkanker  
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Conclusies GR preventie 

Voor preventie lange termijn effecten geen bewezen 
maatregelen 

 
Bewijs voor effect korte termijn maatregelen zwak: 
Voorwaarts roterende roosters geven minste klachten  
Introduceren van korte slaap (‘nap’) kan vermoeidheid 

verminderen en alertheid verbeteren 
Voor aanpassen lichtblootstelling en (genees)middelen is 

GR terughoudend 
 
 
 



Conclusie Gezondheidsraad 

 
Op basis van de bewezen nadelige 

gezondheidseffecten adviseert de 
Raad om nachtwerk waar mogelijk 

te beperken 



De rol van bedrijfsartsen, en PMO 

“Ik wil bedrijfsartsen dan ook oproepen om de 
nieuwe adviezen uit het advies mee te nemen in 
hun inzet en na te denken over het opstellen van 
een richtlijn over nachtwerk voor bedrijfsartsen.  
 
Dit advies levert zeker extra onderbouwing om 
tijdens het PMO bij werknemers aandacht te 
hebben voor de gevolgen van nachtwerk en 
potentieel hoogrisicogroepen hierbij extra 
aandacht te geven.” 

Brief aan 
de Tweede 
kamer d.d. 
18 
december 
2017 n.a.v. 
de GR 
adviezen 
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Indeling van de richtlijn 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk  ✔ 

2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 

interventies 
 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Preventieve maatregelen 

1. Beoordeel in de RI&E en Plan van 
Aanpak of er een adequaat 
preventiebeleid is 

2. Adviseer op  
 organisatieniveau  
 en adviseer aan  
 individuele werknemers 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Adviezen op 
organisatieniveau 

Adviseer de werkgever om geen of 
zo min mogelijk gebruik te maken 
van nachtdiensten, en alleen als 
daarvoor gegronde redenen zijn. 

 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Zo min mogelijk?   

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 





Adviezen op organisatieniveau 

Adviseer de werkgever over:  
• gezond roosteren 
• voorlichting geven aan werknemers 

over omgaan met nachtdiensten 
• voorzieningen voor gezond werken 

's nachts inclusief mogelijkheden 
voor naps 

 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Voorbeeld:  
Vuistregels voor gezond roosteren 

1 Aantal nachtdiensten: optimaal aantal nachtdiensten achter elkaar is 2-3 
2 Opkomsttijd: een starttijd van 7:00 uur of later is wenselijk 
3 Duur dienstreeks: optimale reeksduur van 3-4 diensten 
4 Rotatierichting: voorwaarts roterend rooster, van dag naar avond naar nacht 
5 Rotatiesnelheid: 2-3 dezelfde diensten op een rij 
6 Aantal rustdagen na een reeks: 2 rustdagen na 4-5 diensten of 3 rustdagen na 
   6 diensten 
7 Duur van de dienst: maximale arbeidsduur per dienst 9 uur (bij nachtdiensten 8 

uur) 
8 Pauzes: bouw korte pauzes tijdens de dienst in (twee keer 15 min + een keer 30 

min) 
9 Avonden en (gebroken) weekenden: rekening houden met individuele behoeften 
10 Regelmaat: voorkeur voor herkenbaar patroon 
11 Aantal uren per week: gemiddeld maximaal 34-38 uur, afhankelijk van de 

zwaarte van het rooster 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Voorbeeld: Adviezen over slaaphygiëne en 
thuismaatregelen aan individuele werknemers 

• Zorg voor een donkere slaapkamer en rustige omgeving 
• Zorg voor voldoende lange slaap (de modale slaapduur van volwassenen 

is 8 uur) 
• Ga regelmatig bewegen, maar ga niet sporten vlak voor het gaan slapen 
• Gebruik geen beeldscherm voor het gaan slapen (bijvoorbeeld tv-kijken, 

gamen of het gebruiken van een tablet, smartphone en/of laptop) 
• Gebruik geen alcohol voor het gaan slapen 
• Gebruik geen nicotine voor het gaan slapen 
• Gebruik geen cafeïne voor het gaan slapen 
• Overweeg technieken om stress te beheersen en te ontspannen voor het 

gaan slapen 
• Maak gebruik van naps (10-20 minuten) tijdens de nachtdienst 
• Eet tijdens de nachtdienst alleen een lichte maaltijd en niet te veel 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Preventief Medisch 
Onderzoek 

• bij alle werknemers die voor het 
eerst nachtwerk gaan verrichten.  
 

• bij voorkeur eens per vier jaar voor 
iedereen, en eens per twee jaar bij 
verhoogd risico op cardiometabole 
aandoeningen. 

 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



PMO 

Identificeer werknemers:  
• met slaapproblemen / 

vermoeidheid 
• met verhoogd risico op 

cardiometabole aandoeningen  
• die problemen ervaren vanwege 

de arbeidsomstandigheden ’s 
nachts 

En nodig op basis daarvan 
werknemers uit voor het spreekuur 

 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 

Bergen- 
vragenlijst + 

veiligheid 

Vragenlijst 

Vraag naar 
problemen 



Preventief Medisch 
Onderzoek 

Analyseer de resultaten van de 
screening op groepsniveau en 
gebruik de uitkomsten voor: 

• RI&E 
• Plan van Aanpak (keuze 

interventies) 

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Individuele begeleiding 

Selectie via: 
• Verzuimconsulten 
• Arbo-spreekuur 
• PMO 
• Etc.  

1 Gezondheidseffecten van nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Individuele begeleiding 

1. slaapklachten en vermoeidheid 
2. verhoogd risico op cardiometabole 

aandoeningen 
3. overige gezondheidsklachten 

waarbij nachtwerk de ernst en het 
beloop mogelijk beïnvloedt 

 

1 Gezondheidseffecten van nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Algemene aanpak 

Diagnostiek: 
• anamnese 
• slaapdagboek/huisarts 

Interventies 
• Noodzaak nachtwerk en beleid (organisatie) 
• Individueel advies (rooster, leefstijl) 
• Verwijs naar slaapkliniek /  
    eventueel huisarts (cardiometabool) 
• Overweeg (tijdelijk) stoppen 

1 Gezondheidseffecten van nachtwerk 
2 Preventieve maatregelen 
3 PMO 
4 Individuele begeleiding en 
interventies 



Vermoede beroepsziekte? melden 

Shift work (sleep) disorder 
 
1. slapeloosheid overdag of overmatige 

slaperigheid tijdens de dienst is geassocieerd 
met een werkschema dat overlapt met de 
normale slaaptijd;  

2. de klachten van de werkende worden 
geassocieerd met het werken in een 
ploegendienstrooster in een tijdsperiode van 
minstens één maand;  

3. de slaapverstoring is aangetoond door middel 
van een slaapdagboek en/of actigrafische 
monitoring gedurende minstens 7 dagen;  

4. de slaapverstoring kan niet door andere 
medische en/of werkgerelateerde oorzaken 
worden verklaard. 

American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders: diagnostic and coding 
manual. 2. Westchester, American Academy of Sleep Medicine 2005. 
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