Goedenacht
Informatie over nachtarbeid voor leidinggevenden

Risico’s van nachtarbeid
Onderzoek laat zien dat nachtarbeid een gevaar kan vormen voor de gezondheid en
veiligheid op het werk. In feite sluiten het natuurlijke bioritme van het lichaam en de
werk- en rusttijden niet op elkaar aan.
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Aanpak en verbeteringen
door leidinggevenden
1	Zorg voor een goede verdeling van zorgtaken en verantwoordelijkheden tijdens de nacht.
2	Bespreek ongemakken die met nachtarbeid te maken hebben met medewerkers en
wissel oplossingen uit. Zet het onderwerp periodiek op de agenda van het werkoverleg.
Stimuleer dat men elkaar tips en adviezen geeft.
3	Geef voorlichting en informatie over de schadelijke gevolgen van nachtarbeid en over
wat medewerkers daar zelf aan kunnen doen.
4	Houd in het rooster zoveel mogelijk rekening met de individuele kenmerken en behoeften.
5	Stimuleer optimale voedingsgewoonten. Nodig eens een deskundige uit. Stimuleer
gewenst gedrag. Doe iets ludieks of laat medewerkers af en toe een testje invullen.
6	Monitor alertheid, aan de hand van roosters en individuele kenmerken van medewerkers.
7	Werk mee aan een pilot of experiment in uw organisatie. Of vraag er om bij P&O of Arbo.
8	Als iemand moeite heeft met nachtdiensten draaien, probeer er dan achter te komen
wat er aan de hand is en zoek op flexibele wijze naar een oplossing.
9	Consulteer regelmatig andere leidinggevenden over verbetermogelijkheden. Leer van
elkaar. Wissel praktijkvoorbeelden uit.
10	Vraag P&O en/of Arbo u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen op
het gebied van nachtarbeid.
11	Let erop dat de ondernemingsraad dit onderwerp ook hoog op de agenda heeft staan.
Breng het anders onder de aandacht.
12 Maak het nemen van powernaps mogelijk.
13	Wees alert op taken in de nacht die precisie vereisen (zoals medicijnen klaarzetten of
toedienen). Verplaats deze taken naar een moment dat medewerkers nog alert en fit zijn.

Resultaten
1	Uw medewerkers zijn tevreden en gezond; fit en met
plezier draaien zij hun nachtdiensten. Dat maakt hen
ook duurzaam inzetbaar.
2	Doordat uw medewerkers minder vermoeid zijn en
alerter, werken zij veiliger en maken zij minder fouten.
3	Niet alleen de arbeidsomstandigheden worden beter,
ook de patiëntveiligheid neemt toe.
4

Het ziekteverzuim van uw afdeling daalt wellicht.

5	Voor oudere medewerkers en jongere medewerkers
met jonge kinderen wordt het makkelijker om nachtdiensten te draaien.

