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INLEIDING 

 
Parallel aan de uitvindingen van Edison aan het eind van de 19de eeuw – de 
elektriciteitscentrale en de gloeilamp – ontstond nachtarbeid. Doordat men beschikking 
had over een betrouwbare en constante energiebron en voldoende licht konden mens en 
machine in principe op 24 uur per dag arbeid verrichten. Voor die tijd werd er eigenlijk 
nauwelijks ’s nachts gewerkt, om de eenvoudige reden dat het te donker was om goed te 
kunnen zien wat men deed. Uitzondering hierop was onder andere de ziekenzorg, met 
het klassieke beeld van Florence Nightingale die bij het licht van een brandend olielampje 
patiënten bijstond in de nachtelijke uren. 
 
Vanaf de jaren ’50 en ’60 werd nachtarbeid steeds systematischer en georganiseerd - 
men ging in opeenvolgende diensten werken (ploegenroosters) onder invloed van 
economische en maatschappelijke motieven. Dit fenomeen trok aan het eind van de 
jaren ’70 ook de aandacht van de wetenschap en onderzoek naar de gevolgen van 
onregelmatig werk kreeg een boost na de ontdekking van de biologische klok in de 
menselijke hersenen begin jaren ‘80. Hierdoor kreeg men inzicht in het feit dat menselijk 
functioneren niet constant is over een etmaal maar fluctueert, zodanig dat mensen 
overdag actief en alert zijn en de nacht de natuurlijke tijd is om te slapen en herstellen. 
 
Hierop volgde de inrichting van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden, 
waarbij fatsoensnormen kaders gaven aan werk- en rusttijden, met als doelstelling zorg 
te dragen voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers tijdens het werk. 
 
Echter, onderzoek toont onomstotelijk aan dat in het bijzonder nachtarbeid een gevaar 
vormt voor de gezondheid en veiligheid op het werk en dat deze risico’s het gevolg zijn 
van een mismatch tussen werk- en rusttijden en de natuurlijke ritmen van de mens. Het 
probleem van nachtarbeid is dus in de kern een fysiologisch probleem, dat zich maar in 
beperkte mate laat oplossen door enkel de regulering van werk- en rusttijden. Om de 
gevolgen van nachtarbeid te mitigeren zijn derhalve interventies nodig die de fysiologie 
van medewerkers tijdens nachtarbeid ondersteunen. 
 
Begin 2010 kreeg CIRCADIAN Netherlands de opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt 
Ziekenhuizen (StAZ) om – in het kader van afspraken over flankerend beleid in de CAO 
Ziekenhuizen 2009-2011 – een drietal interventies uit te werken: twee op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en één op het gebied van roostering. Dit hield concreet in dat 
de mitigerende effecten van lichttherapie en een aangepast voedingsprogramma op de 
acute gevolgen – vermoeidheid – en de gevolgen op termijn – gezondheidsklachten – 
van nachtarbeid werden onderzocht. Daarnaast werden met behulp van een 
softwareprogramma individuele roosters van verpleegkundigen getoetst op 
vermoeidheidsrisico’s.  
 
De resultaten van het project Optimalisatie nachtarbeid ziekenhuizen staan beschreven in 
deze rapportage. 
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1 SAMENVATTING 

 
Vermoeidheid tijdens de nachtdienst is niet langer een voldongen feit, maar is te 
managen met interventies als lichttherapie en aangepaste voeding. Uit dit onderzoek 
blijkt dat lichttherapie de vermoeidheid tijdens de nachtdienst tot bijna 14% kan 
verminderen. Voor aangepaste voeding geldt dat vermoeidheid tijdens de nachtdienst 
zelfs tot meer dan 26% te verminderen is. 
Bovendien verbetert lichttherapie het cognitief functioneren van verpleegkundigen tijdens 
de nachtdienst, met name het geheugen en concentratie. Aangepaste voeding verbetert 
de slaapkwaliteit van de dagslaap (na afloop van een nachtdienst), evenals klachten over 
ernstige hoofdpijn en algehele vermoeidheid. 
Maatregelen om de gevolgen van nachtarbeid – vermoeidheid en gezondheidsklachten – 
te mitigeren zijn van groot belang. Nachtarbeid vormt een extra belasting voor 
medewerkers vanwege de mismatch tussen hun natuurlijke en sociale ritmen en werk- 
en rusttijden. De vermoeidheid die optreedt als gevolg hiervan is een risicofactor als het 
gaat over patiëntveiligheid, zo blijkt ook uit dit onderzoek. Interventies die vermoeidheid 
tijdens nachtarbeid kunnen verminderen dragen derhalve bij aan de veiligheid op het 
werk. Dat geldt ook voor specifiek hiertoe ontwikkelde software die is toegepast in dit 
onderzoek, waarmee individuele roosters vooraf getoetst kunnen worden op 
vermoeidheidsrisico’s waardoor tijdig gerichte maatregelen en aanpassingen mogelijk zijn. 
Verder wordt uit dit onderzoek duidelijk dat individuele kenmerken van medewerkers, 
met name leeftijd en chronotype (ochtendmens of avondmens), bepalende factoren zijn 
voor het functioneren tijdens de nachtdienst en daarbuiten. Hierbij valt op dat de groep 
ouderen (medewerkers van 50 jaar en ouder) zich in positieve zin onderscheiden van hun 
collega’s in de middengroep (35 tot 49 jaar). 
 
De uitkomsten van dit onderzoek bieden concrete handvatten voor instellingen in de 
zorgsector om praktische interventies toe te passen in programma’s rond veiligheid, 
leeftijdsfasebewust personeelsbeleid of duurzame inzetbaarheid. 
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2 THEORETISCH KADER 

 
De problematiek rond nachtarbeid – verhoogde risico’s op het gebied van veiligheid en 
gezondheid – heeft zijn oorzaak in de mismatch tussen het fysiologische systeem en 
werk- en rusttijden. Anders gezegd: in een nachtdienst wordt er gewerkt tijdens de 
natuurlijke slaapperiode waarbij men fysiek en mentaal in de ruststand staat en na 
afloop slaapt men overdag ten tijde dat het lichaam weer actief wordt. Chronische 
verstoring van het door de biologische klok aangestuurde fysiologische systeem – ook 
wel desynchronisatie genoemd – leidt acuut tot vermoeidheid en op termijn tot specifiek 
aan onregelmatig werk gerelateerde gezondheidsklachten. 
 

2.1 Fysiologie  

 
De biologische klok 
De biologische klok, die zich bevindt in de hersenen, brengt zelfstandig een ritme voort 
dat een groot aantal lichaamsfuncties reguleert. Onder normale omstandigheden duurt 
de cyclus van dit circadiane ritme iets meer dan 24 uur (circa = omstreeks, dies = dag). 
Het ritme wordt weerspiegeld in de dagelijkse variatie van onder andere de 
lichaamstemperatuur, activiteit van het hart en hormoonafgifte. Ook menselijk gedrag 
wordt door het circadiane ritme beïnvloed, bijvoorbeeld het slaap/waak ritme, dat zich 
kenmerkt door activiteit tijdens de dag en inactiviteit tijdens de nacht.  
De wetenschap weet nog steeds niet precies waarom we slapen, maar een meerderheid 
gaat uit van de theorie dat slaap leidt tot lichamelijk en mentaal herstel. Tijdens de diepe 
slaap worden melatonine en groeihormoon afgegeven die o.a. zorgen voor herstel op 
celniveau. De REM-slaap wordt geassocieerd met verwerken van informatie en 
leerprocessen. 
Vaststaat dat slaap een primaire levensbehoefte is zoals eten en drinken en essentieel is 
voor onze gezondheid en ons welzijn. Ook externe factoren kunnen invloed hebben op de 
regulering van lichaamsfuncties door de biologische klok. Bijvoorbeeld, de melatonine die 
's nachts wordt afgegeven wordt onderdrukt als er op dat tijdstip licht de ogen 
binnendringt. Zo het ritme als het ware 'verstoord'. Een andere verstoring is 
ploegendienstarbeid. Door de steeds wisselende werk- en rusttijden is een medewerker 
steeds op andere tijden actief en inactief. Door deze dissociatie van natuurlijke en sociale 
ritmen treed er desynchronisatie op wat in acute zin – vermoeidheid en slaperigheid – en 
op termijn – gezondheidsklachten – negatieve gevolgen heeft. 
 
Vermoeidheid 
De uitdrukking ‘ik ben moe’ wordt in het dagelijkse leven gebruikt om zowel slaperigheid 
als vermoeidheid aan te geven. Weliswaar hebben de twee met elkaar te maken en 
invloed op elkaar, toch zijn dit twee verschillende mechanismen. Slaperigheid is het 
gevolg van een (biologisch gedreven) tekort aan slaap; slaap verhoudt zich tot 
slaperigheid als voedsel zich verhoudt tot honger.  
Slaperigheid refereert vooral aan het tekort aan slaap en het toenemend onvermogen 
wakker te blijven, terwijl vermoeidheid vooral refereert aan het toenemend onvermogen 
om aandachtig werk te verrichten en vol te houden. Dit kan veroorzaakt worden door 
slaperigheid, maar er zijn meer factoren die vermoeidheid veroorzaken, zoals hieronder 
wordt aangegeven. 
De afgelopen 25 jaar heeft de wetenschap uitgebreid verslag gedaan over vermoeidheid 
en de gevolgen ervan. Het besef dat vermoeidheid fundamenteel een fysiologisch 
probleem is wordt breed gedragen. Uiteraard kunnen factoren als gedrag en levensstijl 
vermoeidheid verergeren of juist verminderen. De mechanismen die ten grondslag liggen 
aan vermoeidheid zijn fysiologisch van aard en onder te verdelen in vijf groepen van 
factoren (zie onder). 
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I.  Circadiane (biologische klok) factoren 
 a.  Werken tijdens biologisch bepaalde rustperiode (nacht) 
 b.  Slapen tijdens biologisch bepaalde actieve periode (dag) 
 c.  Frequent moeten wisselen van slaap/waak perioden 
 d.  Mismatch tussen alertheidniveau en prestatievereisten op het werk 
 
II.  Slaapfactoren 
 a.  Niet goed in staat voldoende uren te slapen 
 b.  Niet goed in staat (kwalitatief) goed te slapen 
 c.  Niet goed in staat regelmaat in slaapgedrag te creëren  
 d.  Verstorende slaapomgeving  
 

III.  Werkomgevingsfactoren 
 a.  Afwijkende begin- en eindtijden van diensten (ultravroeg/ultralaat) 
 b.  Achterwaarts roterende roosters 
 c.  Afwijkende uren (overwerk) 
 d.  Onvoldoende pauzemogelijkheden op het werk of hersteltijd tussen 

diensten 
 e.  Lawaai, hitte/kou, lichtomstandigheden 
 f.  Monotone werkzaamheden 
 g.  Langdurige fysieke of mentale inspanning 
 h.  Werkdruk, stress 
 
IV.  Medische factoren 
 a.  Slaapstoornissen 
 b.  Daaraan gerelateerde aandoeningen (hoge bloeddruk, diabetes type 2, 

overgewicht) 
 c.  Verstoord eetpatroon, geen aanbod gezonde voeding op het werk tijdens 

de nacht 
d. Bijwerkingen van (slaap)medicatie 
e. Fysieke conditie (lichaamsgewicht, lichamelijke conditie, leeftijd) 

 
 V. Privéfactoren 
a. Problemen binnen het gezin/familie of met vrienden 
b. Slaapmogelijkheden thuis 
c. Zorg voor anderen (mantelzorg, kinderen, hulpbehoevenden) 

 
Vermoeidheid is niet alleen je fysiek moe voelen, maar heeft ook te maken met 
verminderde alertheid, aandacht en concentratie. Door vermoeidheid is onze coördinatie 
en de snelheid waarmee we reageren verslechterd. Er is sprake van een verminderd 
bewustzijn van onze omgeving en we zijn minder goed in staat logisch na te denken, 
complexe situaties in te schatten, beslissingen te nemen en te communiceren. 
 
Nachtarbeid 
Op het gebied van nachtarbeid is veel onderzoek gedaan naar belasting van en 
gezondheidseffecten op werknemers. Het werken in nachtdienst kan aangemerkt worden 
als extra belastend. Het menselijke lichaam heeft een ritme dat samenhangt met het 
dag- en nachtritme. Onder andere slaappatronen, eetpatronen, lichaamstemperatuur en 
de hormoonhuishouding vertonen cycli die samenhangen met de wisselingen tussen dag 
en nacht. Dergelijke patronen worden verstoord door het verrichten van nachtarbeid. 
Daarnaast is de mens net als vele andere dieren erop ingesteld om overdag actief te zijn 
en ’s nachts te rusten. Onderzoeken tonen aan dat werknemers in nachtdiensten 
verhoogde gezondheidsrisico's [Rajaratnam & Arendt, 2001; Haus & Smolensky, 2006; 
Härmä & Kecklund, 2010] en veiligheidsrisico’s [Folkard et al., 2005, Åkerstedt, 1995] 
lopen ten opzichte van personen in dagarbeid. 
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2.1.1 Aspecten van gezondheid 

Shift Work Sleep Disorder (SWSD) 
Onregelmatige werktijden – met name ploegendienstarbeid – leidt tot een chronische 
ontkoppeling van het natuurlijke slaap/waakritme en werktijden. Deze verstoring van het 
dag/nachtritme door steeds wisselende activiteitspatronen kan leiden tot slaap/waak 
problemen en andere slaapstoornissen [Åkerstedt2003; Drake c.s. 2004]. Ploegendienst 
gerelateerde insomnie (‘Shift Work Sleep Disorder’, SWSD) is één van de drie subtypes 
van slaapstoornissen, die verband houden met de verstoring van het circadiane ritme, en 
heeft als zodanig een aparte diagnose [APA2000]. 
De circadiane ritmiek van de biologische klok wordt gereguleerd door de externe 
licht/donker cyclus en is bij mensen gericht op een patroon van activiteit tijdens de dag 
en rust tijdens de nacht [Moore c.s. 2002]. Deze endogene aansturing van de biologische 
ritmen is erg rigide waardoor het zich nauwelijks aanpast aan een voordurend 
veranderend ritme als gevolg van roterende diensten. Dit heeft tot gevolg dat bij 
medewerkers in ploegendienst sprake is van hoogstens gedeeltelijke adaptatie aan dit 
veranderend ritme [Rajaratnam c.s. 2001] en er een slaapschuld optreedt van 1 a 2 uur 
per dag [Weibel1997]. De opgebouwde slaapschuld kan door extra rust of slaap worden 
‘ingelost’ om tot herstel te komen. Een belangrijke ‘copingstrategie’ in deze onder 
ploegendienstmedewerkers is het doen van dutjes [Härmä c.s. 1989].  
SWSD wordt in verband gebracht met verhoogde risico’s op ongelukken, maag-
darmklachten, depressie, overgewicht en diabetes type 2 [Richardson, 2009]. Uit 
onderzoek blijkt dat de prevalentie van SWSD 14,1% bij nachtarbeid en 8,1% bij 
onregelmatige diensten bedraagt [Drake c.s. 2004]. Andere factoren die een rol spelen 
bij een verhoogde kans op SWSD zijn geslacht (vrouwen hebben een verhoogd risico), 
leeftijd en aantal jaren gewerkt in nacht- of onregelmatige diensten [Oginska c.s. 1993]. 
Een gevolg is dat onder verpleegkundigen in onregelmatige diensten een verhoogd 
gebruik van slaapmedicatie wordt waargenomen [Niehammer, 1995].  
 
Kanker 
In een Amerikaanse studie [Schernhammer c.s., 2001] waar 78.562 verpleegkundigen 
voor een periode van 10 jaar werden gevolgd toonde aan dat vrouwen die langer dan 30 
jaar tenminste 3 nachtdiensten per maand hadden gewerkt 36% meer kans hebben op 
het ontwikkelen van borstkanker. De duur lijkt van doorslaggevend belang, want voor 
vrouwen die minder dan 20 jaar in ploegendienst hadden gewerkt viel er geen verschil 
waar te nemen. Recentelijk komen er steeds meer aanwijzingen dat de 
lichtomstandigheden tijdens de nachtdienst medeverantwoordelijk kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van kanker (Rogers, 2009). De oorzaak wordt gezocht in het feit dat licht 
zorgt voor een hormonale disbalans, met name de onderdrukking van melatonine. 
Melatonine staat bekend als het ‘slaaphormoon’ (het induceert de slaap) maar is ook een 
zeer sterke antioxidant betrokken bij herstel op celniveau. Het gebrek aan melatonine 
zou dit herstelvermogen ondermijnen en zo mogelijk het risico op kanker vergroten 
(Navara & Nelson, 2007). 
Naar aanleiding van de eerste epidemiologische studie van Schernhammer c.s. vroeg het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in het Signaleringsrapport Beroepsziekten in 
2002 [Coronel, 2002] aandacht voor de associatie tussen het werken in de nachtdienst 
en borstkanker. Mede naar aanleiding daarvan heeft het Ministerie van SZW heeft in 
2004 de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de mogelijke relatie tussen 
nachtwerk en ploegendienst. De Gezondheidsraad [GR, 2006] bevestigde het verband 
tussen het langdurig (meer dan 20 jaar) verrichten van nachtarbeid en de hogere 
incidentie van borstkanker. 
In oktober 2007 classificeerde het International Agency for Cancer Research (WHO-IARC) 
op basis van epidemiologisch onderzoek bij nachtdienstwerkers en dierexperimenteel dat 
“werken in ploegendienst waarbij een verstoring van het circadiane 24-uurs ritme 
optreedt” als klasse IIa carcinogeen [IARC, 2010]. Dat wil zeggen dat het werken in 
ploegendienst te beschouwen is als mogelijk kankerverwekkend.  
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Vrouwen die in ploegendiensten en nachtdiensten werkten kunnen sexe-specifieke 
problemen hebben, zoals een laag geboortegewicht [Xu c.s. 1994; Zhu c.s. 2004] en 
onregelmatige menstruatiecycli [Su c.s. 2008]. Vrouwen hebben gemiddeld een kans van 
één op negen om borstkanker te ontwikkelen. Er zijn echter enkele risicofactoren die 
deze kans vergroten, waaronder het werken in ploegendienst.  
 
Shiftwork Metabolic Syndrome (SMS) 
Sinds 10 jaar weten we dat onze biologische ritmen niet vanuit één centrale klok in de 
hersenen (de biologische klok) wordt gereguleerd, maar dat onze vitale organen ook 
klokcellen bevatten, zogenaamde ‘bijklokken’, die in contact staan met de ‘hoofdklok’ en 
zo een complex systeem vormen [Stokkan c.s. 2001]. In een normaal dag-nachtpatroon 
zijn deze hoofd- en bijklokken goed op elkaar afgestemd. Deze toestand wordt ook wel 
aangeduid met ‘interne synchronisatie’. 
Karl-Anne Stokkan c.s. [Stokkan c.s. 2001] ontdekte in 2001 dat bijvoorbeeld de lever 
klokcellen bevat. Deze cellen worden niet geactiveerd door licht, zoals bij de biologische 
‘hoofdklok’ het geval is, maar door het tijdstip van voedselinname. Je kunt zeggen dat 
een ‘normaal’ eetpatroon van drie maaltijden per etmaal (’s ochtends ontbijt, ’s middags 
lunch en ’s avonds diner) bijdraagt aan de interne synchronisatie van onze biologische 
ritmen [Hastings c.s. 2007]. 
Een onregelmatig werkpatroon leidt tot een onregelmatig eetpatroon (zie [Waterhouse 
c.s. 1997; Waterhouse c.s. 2003]), wat op zijn beurt weer kan leiden tot Shiftwork 
Metabolic Syndrome (SMS). Dit syndroom leidt in eerste instantie tot maag-darmklachten 
[Antunes c.s. 2010; Haus & Smolensky, 2006]. Een review van Costa uit 1996 
[Costa1996b] leverde in 16 van de 24 onderzochte studies aanwijzingen voor een 
verhoogde kans op maagzweer bij medewerkers in onregelmatige diensten. Ook klachten 
als opgeblazen gevoel, rommelende darmen, steken in de zij en constipatie treden op bij 
werknemers die in nachtdienst werken [Lowden c.s. 2010]. Op termijn kan dit 
overgewicht en zelfs diabetes type II veroorzaken [Szosland2010]. De oorzaken van SMS 
zijn: (1) ongezonde voeding tijdens nachtdiensten (snacks) en (2) het 
spijsverteringsstelsel is onder invloed van de biologische klok ’s nachts nauwelijks in 
staat is om voedsel goed te verteren. In de nachtelijke uren maakt het lichaam veel 
minder insuline aan, waardoor de glucosehuishouding als gevolg van voedselinname 
verstoort raakt, met als gevolg hyperglemie en op termijn een verhoogd risico op 
diabetes type 2 vanwege toenemende resistentie tegen lichaamseigen insuline [Knutsson, 
2003]. Recent onderzoek van Donga c.s. [Donga et al., 2010] toont aan dat 
insulineresistentie al optreedt na één nacht met partiële slaapdeprivatie. Ook de relatie 
tussen verminderde vetvertering ’s nachts en verhoogd cholesterolniveaus is 
gesuggereerd door van Amelsvoort [van Amelsvoort c.s. 2004], wat in verband wordt 
gebracht met het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij medewerkers in 
onregelmatige diensten [Wilson et al., 2005] 
 
2.1.2 Aspecten van veiligheid 

Prestatievermogen en de biologische klok 
De biologische klok is niet alleen verantwoordelijk voor de 24-uurs regulatie van 
fysiologische processen zoals hierboven beschreven, maar ook voor mentale processen 
kennen een circadiane ritmiek. Factoren als geheugen, concentratie, aandacht, 
probleemoplossend vermogen en ook motoriek, coördinatie en spierkracht fluctueren als 
functie van de tijd (van Dongen & Dinges, 2000). Deze factoren bij elkaar vormen ons 
prestatievermogen. In figuur 1 is te zien dat de 24-uurs modulatie van 
lichaamstemperatuur – een belangrijke biologische marker voor de activiteit van de 
biologische klok – nagenoeg 1-op-1 loopt met het prestatievermogen. Geconcludeerd 
mag worden dat de biologische klok rechtstreeks invloed uitoefent op het 
prestatievermogen (Åkerstedt & Folkard 1995). De daling in prestatievermogen tijdens 
de nachtelijke uren – de natuurlijke slaapperiode – wordt ook wel ‘Window of Circadian 
Low’ (WOCL) genoemd. Er zijn dus twee factoren die prestatievermogen tijdens 
nachtarbeid negatief beïnvloeden: de circadiane factor (invloed van biologische klok) en 
de slaapfactor (het doorbreken van het natuurlijke slaap/waakpatroon leidt tot 
vermoeidheid). 
 



 

 12 

 
Figuur 1: de 24-uurs modulatie van lichaamstemperatuur (blauwe lijn) is een marker voor de 
activiteit van de biologische klok. Prestatievermogen (groene lijn) loopt nagenoeg parallel en is 
overdag hoog en daalt ’s nachts tijdens de natuurlijke slaapperiode. Uit: Åkerstedt & Folkard, 
1995. 
 
Vermoeidheid als risicofactor 
Vanuit de wetenschap is al geruime tijd bekend dat vermoeidheid als gevolg van 
nachtarbeid een onafhankelijke risicofactor vormt ten aanzien van veiligheid op het werk 
(Mitler et al., 1988), iets dat door onderzoeken erna veelvuldig is bevestigt (zie o.a. 
Folkard & Tucker, 2003). Ook de verhoogde risico’s tijdens het woon-werk verkeer als 
gevolg van vermoeidheid zijn onderkend [Horne c.s. 1999]. 
Met name de nachtdienst wordt geassocieerd met verhoogd risico op fouten en 
ongelukken ten opzichte van overdag en in verband gebracht met het verminderde 
prestatievermogen (Folkard & Tucker, 2003). Het blijkt dat wanneer we 17 tot 18 uur 
wakker zijn, we als gevolg van vermoeidheid presteren op het niveau van de wettelijk 
toegestane hoeveelheid alcohol in ons bloed (.05 promillage, zie figuur 2. Uit: Dawson & 
Reid, 1997). Ter vergelijking: een verpleegkundige die voorafgaand aan zijn of haar 
eerste nachtdienst ’s ochtends om 08:00 uur opstaat, geen dutje meer doet en de 
nachtdienst ingaat, is aan het eind van de dienst (bijvoorbeeld 07:00 uur) 23 uur wakker.  
 
 

Veiligheid in de zorgsector 
Vermoeidheid en veiligheid spelen ook in de zorg blijkt uit meerdere onderzoeken.  

 
Figuur 2: Als gevolg van het toenemend aantal uren wakker zijn neemt vermoeidheid lineair toe 
(gele lijn). Tussen 17 en 18 uur wakker is ons prestatievermogen vergelijkbaar met die tijdens de 
aanwezigheid van 0.5 promillage alcohol in het bloed (rode lijn). Uit: Dawson & Reid, 1997. 
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De laatste 15-20 jaar zijn er veel artikelen verschenen over de risico’s van lange diensten 
en –werktijden in de zorg (zie o.a. Rogers et al., 2004) De ernstige gevolgen van een 
(thuis) opgelopen slaaptekort werden ook aangetoond in een interventiestudie waaruit 
blijkt dat stagiaires op de ‘intensive care’ eenheden tijdens het werk 5,8 uur minder 
geslapen hadden, 50% aandachtverlies had en 22% meer ernstige fouten begingen in 
vergelijking met een werkschema met minder uren [Landrigan c.s. 2004; Lockley c.s. 
2004]. Dit komt bijvoorbeeld overeen met de bevinding dat 75% van de door eerste hulp 
personeel veroorzaakte verkeersongelukken plaatsvinden na een nachtdienst [Steele c.s. 
2000]. 
In een onderzoek van 114 patiëntendossiers gaf 41% van de net opgeleide artsen aan 
dat vermoeidheid een factor was bij hun grootste fout en 51% noemde overbelasting als 
factor. In bijna 1/3 van deze gevallen overleed de patiënt [Wu c.s. 1991].  
 
2.1.3 Individuele kenmerken 

Er zijn individuele verschillen in het fysiologisch functioneren van mensen die de 
tolerantie ten aanzien van nachtarbeid beïnvloeden. Met name chronotypering (of je een 
ochtend- of een avondmens bent) en leeftijd blijken bepalende factoren te zijn. 
 
Chronotype 
Onderling verschillen mensen in de ‘timing’ van hun slaap en hun activiteit. Over de 
gehele bevolking genomen, volgen de slaaptijden en tijd van wakker zijn een bijna 
Gaussiaanse verdeling, waarbij de late chronotypes (avondmensen) licht over 
vertegenwoordigd zijn. Dit zogenaamde "chronotype" wordt grotendeels geregeld door de 
circadiane klok. Zowel genetische variaties in klokgenen als de omgevingsfactoren 
bepalen het chronotype. Zij varieert van extreme vroege tot extreem late types. Het 
chronotype hangt af van genetische factoren [Archer c.s. 2003], omgevingsfactoren en 
de leeftijd [Duffy c.s. 2002; Park c.s. 2002; Rönneberg c.s. 2003]. Kinderen zijn over het 
algemeen vroegere chronotypes, worden progressief latere types met een maximum op 
een leeftijd van 20 tot 30, en worden met stijgende leeftijd weer een vroeg type (nog 
vroeger als dan zij als kind waren). Over het algemeen treedt deze cyclus eerder op bij 
vrouwen dan bij mannen (Wittmann et al., 2006). 
Factoren welke geassocieerd worden met individuele verschillen in de tolerantie ten 
opzichte van onregelmatig werk zijn chronoytpe (bepalend voor de mate van alertheid 
als functie van het tijdstip op de dag, zie Smith et al., 2002), het vermogen slaperigheid 
te overwinnen en zich aan te passen aan nachtarbeid (Rosa, 1990) en flexibiliteit in 
slaapgewoonten, het vermogen om op ongewone tijden te slapen (Costa et al., 1989). 
Ochtendtypes zijn over het algemeen minder tolerant ten opzichte van nachtarbeid 
(Berger, 2006). De daling in biologische activiteit is bij ochtendtypes in het begin van de 
dienst al ingezet waardoor vermoeidheid een grotere factor is tijdens de nachtdienst in 
vergelijking met avondmensen. Na afloop van de dienst zitten ochtendmensen al volop 
en de biologische upswing waardoor de kwaliteit en de duur van de dagslaap onder druk 
staan (Lancel & Kerkhof, 1991). 
Het is van belang te beseffen dat het “ochtend-avondmens” type een stabiel kenmerk is, 
gebaseerd op endogene factoren en grotendeels onafhankelijk is van ras, geslacht en 
sociaal-economische positie) [Paine c.s. 2006].  
 
Leeftijd 
Oudere mensen zijn minder flexibel betreffende het om kunnen gaan (‘coping’) met 
verstoringen [Härmä c.s. 2001]. Over het algemeen wordt 45 jaar als ‘kantelleeftijd’ 
gezien als het gaat over tolerantie ten opzichte van onregelmatig werk. Dat wil niet 
zeggen dat iedereen in ploegendienst vanaf die leeftijd ‘omvalt’, maar dat de individuele 
verschillen in het verloop van gezondheid en inzetbaarheid groter worden. Met andere 
woorden, er zijn medewerkers die het werk zonder noemenswaardige 
(gezondheids)problemen volhouden tot hun pensioen, terwijl anderen die het werk 
voorheen ook goed doorstonden, vanaf hun 45ste jaar klachten gaan ontwikkelen [Costa 
& Sartori, 2007, zie ook figuur 3]. 
Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Vanaf genoemde leeftijd begint de fysieke 
conditie geleidelijk af te nemen. Ook de activiteit van de biologische klok neemt wat af. 
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Het gevolg hiervan is dat mensen vanaf hun 45ste jaar geleidelijk wat korter en onrustiger 
gaan slapen wat leidt tot een toenemend percentage medewerkers die slaapmiddelen  

 
Figuur 3: Vrouwen en mannen in wisselende diensten scoren vanaf 45 jaar onder een kritische 
score (lichte lijn) op de Work Ability Indez, een vragenlijst die de mate van  inzetbaarheid meet, in 
tegenstelling tot mannen en vrouwen in dagdienst. Uit: Costa & Sartori, 2007. 
 
gebruiken (Marquie et al., 1999, zie ook figuur 4). Daarnaast verschuiven medewerkers 
wat betreft chronotype richting ochtendmens, ook als men voorheen een avondtype was 
(Gander & Signal, 2008). De behoefte aan een strikt slaap/waakpatroon neemt toe. Deze 
verschuivingen in fysieke conditie en slaap/waakgedrag leiden tot een afname in 
tolerantie ten opzichte van onregelmatig werk. Tenslotte is ‘Coping’ bij oudere 
werknemers van belang (Novak & Auvil-Novak, 1996). ‘Coping’ is het vermogen van 
mensen om goed en gebalanceerd om te kunnen gaan met bepaalde 
arbeidsomstandigheden, zoals conflicten tussen werk en privé en spanningen vanuit de 
omgeving. Oudere werknemers hebben vaak betere copingstrategieën ontwikkeld dan 
jongere werknemers en zij compenseren hiermee hun lagere flexibiliteit in het aanpassen 
aan circadiane ritme verstoringen. Daarnaast bestaat de groep oudere medewerkers  uit 
een uitgeselecteerde groep als het gaat om weerbaarheid tegen onregelmatig werk, het 
zogenaamde Healthy Worker Effect (Knutsson & Akerstedt, 1992). Dit verklaart ook 
waarom oudere werknemers in nachtdiensten toch vaak goed meekomen met hun 
jongere collega’s (zie het IVA-rapport: Roman & van Wersch, 2011). 
 
2.1.4 Conclusie Theoretisch kader 

Uit onderzoek blijkt dat met name nachtarbeid een extra belasting vormt voor 
medewerkers in onregelmatige diensten. De mismatch tussen de menselijke fysiologie 
(biologische ritmen, slaap/waakritmen) en werk-en rusttijden leidt tot risico’s op twee 
niveaus: 
Acuut: nachtarbeid veroorzaakt onmiddellijk vermoeidheid vanwege de – door de 
biologische klok aangestuurde – nachtelijke daling in activiteit van lichamelijke en 
mentale functies en de onthouding van slaap. Vermoeidheid wordt aangemerkt als een 
onafhankelijke risicofactor als het gaat om veiligheid op het werk en in het woon-werk 
verkeer. 
Op termijn: chronische ontregeling als gevolg van jarenlang werken in onregelmatige 
diensten veroorzaakt specifieke gezondheidsklachten als slaapstoornissen, maag-
darmklachten, diabetes type 2 en mogelijk vormen van kanker. Dit zet de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers onder druk.  
Individuele kenmerken als leeftijd en chronotype spelen een rol in de mate van tolerantie 
ten opzichte van nachtarbeid. 
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Figuur 4: Slaapproblemen en gebruik van slaapmedicatie als functie van leeftijd van medewerkers 
in onregelmatige diensten. Uit: Marquie et al., 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: delen van het Theoretisch kader staan tevens vermeldt in de publicatie “Licht op 
de Nacht: Nachtarbeid & Gezondheidsbeleid”, FNV Bondgenoten, Utrecht, september 
2011, waarvan CIRCADIAN medeauteur is. 
THEORETISCH KADER: INTERVENTIES 
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2.2 Interventies 

 
Het managen van de gevolgen van nachtarbeid op het gebied van veiligheid en 
gezondheid is mogelijk door ondersteunende interventies toe te passen welke 
toegesneden zijn op de bijzondere omstandigheden, met name de extra belasting voor 
de fysiologie van de medewerkers De keuze van interventies zoals ingezet in dit 
onderzoek zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, zoals hieronder beschreven. 
 
2.2.1 Voeding 

De relatie tussen nachtarbeid, voeding en gezondheidsklachten is uitgebreid onderzocht 
(zie paragraaf Shiftwork Metabolic Syndrome). Er is daarnaast door wetenschappers ook 
gekeken naar de relatie tussen samenstelling van maaltijden en vermoeidheid, een van 
de primaire risicofactoren van nachtarbeid (zie paragraaf Vermoeidheid als risicofactor). 
Bijvoorbeeld, Rogers vond dat veranderingen in de ratio eiwitten/koolhydraten (meer 
eiwitten en minder koolhydraten) in verband stond met een verbetering van alertheid en 
cognitie (Rogers & Lloyd, 1994, Rogers, 1995). De rationale hierachter is dat het eten 
van koolhydraten leidt tot verhoogde concentraties van vrij tryptofaan in het plasma dat 
ten grondslag lijkt te liggen aan vermoeidheid en verminderd prestatievermogen (Cunliffe 
et al., 1997). Het eten van eiwitten daarentegen worden in verband gebracht met 
verbeterde cognitieve functies, gerelateerd aan verhoogde tyrosine plasmawaarden die 
ten grondslag liggen aan de productie van noradrenaline en dopamine, twee 
neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor alertheid (Fisher et al., 2002). 
In een tweetal praktijkonderzoeken worden deze bevindingen bevestigd. In een studie 
waarbij de relatie tussen de samenstelling van een maaltijd en alertheid en slaperigheid 
werd onderzocht kregen 21 verpleegkundigen tijdens drie gelegenheden beurtelings een 
koolhydraatrijke, eiwitrijke of een maaltijd met evenveel koolhydraten en eiwitten. De 
koolhydraatrijke maaltijd correleerde met slaperigheid, terwijl de eiwitrijke maaltijd 
correleerde met alertheid (Paz & Berry, 1997). Een andere studie liet een vergelijkbaar 
resultaat zien: zes ploegendienstmedewerkers kregen tijdens de nachtdienst eerst een 
koolhydraatrijke maaltijd te eten, waarna ze een computertaakje moesten uitvoeren om 
cognitief prestatievermogen te meten. Daarna, tijdens een volgende nachtdienst, kregen 
de medewerkers een maaltijd met minder koolhydraten. Hierna scoorden ze beter op de 
taak dan na de koolhydraatrijke maaltijd (Love et al., 2005).  
Niet alleen de samenstelling van de voeding is bepalend voor de manier waarop 
medewerkers in nachtdiensten functioneren, ook de maaltijdfrequentie speelt een rol. In 
de nachtdienst heeft men de neiging om al ‘snackend’ de dienst door te komen, in plaats 
van een maaltijdenstructuur aan te houden (Waterhouse et al., 1997). Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn: geen toegang tot faciliteiten en gevarieerde voeding (de 
kantine is ’s nachts dicht), niet genoeg eetlust voor een maaltijd of te weinig tijd om 
rustig te eten. 
De biologische klok is verantwoordelijk voor het feit dat het spijsverteringsstelsel ’s 
nachts in de ruststand gaat. Functies als maag- en darmperistaltiek, productie van 
maagsappen en insuline zijn verlaagd ten opzichte van overdag (Boden et al., 1996). 
Hierdoor zijn medewerkers in nachtdienst minder goed in staat om voedsel te verdragen 
en verteren (Lowden et al., 2010). Door het frequenter eten van relatief kleine 
hoeveelheden (‘snacken’) wordt het spijsverteringsstelsel extra belast. Daarnaast zijn 
medewerkers in onregelmatige diensten geneigd het zwaartepunt in calorie-inname te 
verplaatsen naar de nacht (de Assis et al., 2003). 
De glucoserespons op voeding is ’s avonds en ’s nachts 25-50% hoger, wat vertaald kan 
worden als een lagere tolerantie voor voedsel in die periode van de dag (Owens et al., 
1996). De lagere insulinewaarden zorgen ervoor dat de glucose in het bloed niet optimaal 
wordt opgenomen. Dat kan een verklaring zijn voor de gevonden verhoogde serum 
glucosewaarden in nachtarbeiders (Knutsson, 2003), terwijl de glucosetolerantie ’s 
nachts verlaagd ten opzichte van overdag (Lennernäs et al., 1994). Acuut leidt dit tot 
hyperglycemia waarvan vermoeidheid één van de symptomen is. Op termijn wordt dit 
mechanisme gezien als de predictor voor de ontwikkeling van diabetes type 2 (Karlsson 
et al., 2001). Een ander gezondheidsrisico dat werd gevonden onder medewerkers in 
onregelmatige diensten was een verhoogd (LDL) cholesterol niveau, waarvan 63% kon 
worden verklaard door het eten van koolhydraten tijdens de nachtdienst  
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(Lennernäs et al., 1994). Verhoogde LDL cholesterolwaarden worden gezien als een 
predictor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten (van Amelsvoort et al, 2004).  
Onder verpleegkundigen werd in onderzoek maag-darmklachten als één na grootste 
probleem van nachtarbeid aangeduid (Alward, 1996). Persson en Martensson (2006) 
ontdekte dat verpleegkundigen regelmatig ‘gezond eten’ kozen om de maag-
darmklachten die ze ervoeren tijdens de nachtdienst te verlichten. Andere 
verpleegkundigen kozen juist suikerrijk voedsel om te proberen vermoeidheid tegen te 
gaan tijdens de dienst. Het laatste zou een verklaring kunnen zijn voor de bevinding van 
Niedhammer c.s. (1996) dat verpleegkundigen die in nachtdienst werken overgewicht 
vaker voorkwam dan bij hun collega’s die alleen overdag werken. 
 
2.2.2 Lichttherapie 

Kunstmatig daglicht (ook wel full spectrum licht of bright light genoemd) geproduceerd 
door speciale lampen wordt al enige tijd ingezet bij seasonal affective disorder (SAD of 
‘winterdepressie’, zie Golden et al., 2005) en bij ouderen met Alzheimer (van Someren et 
al., 1999). De belangrijkste eigenschap van kunstmatig daglicht is dat het de biologische 
klok stimuleert via een rechtstreekse zenuwverbinding met de ogen (Bernson et al., 
2002). ’s Nachts is de activiteit van de biologische klok laag en het aanbieden van 
kunstmatig daglicht in die periode reactiveert de biologische klok met het gevolg dat 
lichaamstemperatuur en hartslag worden verhoogd en alertheid toeneemt (Rüger et al., 
2006).  
Effecten van lichttherapie in de zorg werd al in 1997 gerapporteerd (Iwata et al, 1997) 
waarbij verpleegkundigen werden gevraagd tijdens de nachtdienst tenminste elke minuut 
een paar seconden te kijken naar een paneel met bright light over een periode van 30 
minuten. Er werden effecten gevonden stemming: verpleegkundigen rapporteerde een 
verbetering op motivationele aspecten (‘eagerness’ en ‘vigor’). In 2005 werd er een 
pilotstudie gedaan in een Ziekenhuis, afdeling Neonatologie waarbij constant brandende 
lichtarmaturen waren opgehangen op plekken waar het personeel in de nachtdienst 
regelmatig verbleef voor het voorbereiden van medische handelingen of het invullen van 
lijsten. In de evaluatie van deze pilot gaven 64 % van de verpleegkundigen aan 
geconcentreerder te kunnen werken tijdens de nachtdienst, 57 % voelde zich minder 
vermoeid tijdens het werken in de nachtdienst en 43 % geeft aan alerter te werken 
tijdens de nachtdienst (intern rapport, niet gepubliceerd).  
In diezelfde periode verschenen er artikelen waarin een protocol werd beschreven dat 
gebruik maakte van lichtpulsen; het op gezette tijden aanbieden van relatief korte 
perioden (15-20 minuten) bright light. De onderzoeksgroep rond Charmane Eastman 
(Universiteit van Chicago) heeft op dit gebied baanbrekend onderzoek verricht. In een 
serie van studies waarin nachtdiensten in een laboratorium werden gesimuleerd kregen 
proefpersonen vier lichtpulsen van 15 minuten tussen 0:45 uur en 4:00 uur. Het 
resultaat liet zien dat als gevolg van dit protocol het bioritme van de proefpersonen 
verschoven werd: de piek in melatonineafgifte viel in de ochtenduren waardoor men ’s 
nachts het prestatievermogen verbeterde evenals de duur van de dagslaap (Smith et al., 
2009).  
Soortgelijke protocollen werden ook in de praktijk getest. Bijvoorbeeld Leppämäki c.s. 
(Leppämäki et al., 2003) gebruikte een protocol waarbij 87 verpleegkundigen over een 
periode van twee weken elke nachtdienst 4x 20 minuten lichttherapie kregen. De 
verpleegkundigen rapporteerden naderhand minder stress te ervaren als gevolg van 
nachtarbeid. In een recente studie van Zamanian c.s. (Zamanian et al., 2010) kregen 34 
verpleegkundigen elke nachtdienst aan het begin van de nachtdienst (tussen 21:15 – 
22:00 uur) en in de tweede helft van de nachtdienst (tussen 3:15 – 4:00 uur) 
lichttherapie over een periode van vier weken. Melatonine werd hierdoor onderdrukt, 
cortisolwaarden en lichaamstemperatuur verhoogd en met name alertheid werd door het 
lichttherapieprotocol verbeterd (zie ook Yoon et al., 2002). 
 
 
 
 



 

 18 

2.2.3 Roosterevaluatie 

Onderzoek binnen de zorgsector aangaande de gevolgen van onregelmatig werk hebben 
veelal betrekking op de evaluatie van werktijden, met name de relatie tussen werktijden,  
vermoeidheid en patiëntveiligheid (Scott et al., 2006). De onderzochte instellingen en 
medewerkers bevinden zich voornamelijk in het Anglo-Saxische gebied waar – zeker in 
het verleden – verlengde diensten (12 uur of langer) en lange werkweken geen 
uitzondering waren, niet in de laatste plaats vanwege gebrek aan kennis over de 
gevolgen ervan en centrale wet- en regelgeving op het gebied van werk- en rusttijden 
(Landrigan et al., 2004). Ook wordt er gewag gemaakt over compliance: de cultuur en 
disproportionele bezetting in de zorgsector zouden (te) lange werkuren in de hand 
werken (Steinbrook, 2002; Landrigan et al., 2006; Whang et al., 2003) , een verschijnsel 
dat in de Nederlandse situatie ook voorkomt (Arbeidsinspectie, 2010). 
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3 BESCHRIJVING PROJECT 

 
Aanleiding 
In 2009 is door de sociale partners de Cao Ziekenhuizen 2009-2011 tot stand gebracht. 
Hierin is een afspraak gemaakt over de effecten en oplossingen met betrekking tot het zo 
doelmatig en doeltreffend mogelijk organiseren van nachtdiensten. In het kader van 
mogelijke vormgeving van flankerend beleid werd door betrokken partijen afgesproken in 
de StAZ een project te initiëren waarbij de problematiek rond het organiseren van 
nachtdiensten nader onder de loep wordt genomen. De volgende thema's kunnen hierbij 
worden ingebracht: · verbetering van arbeidsverdeling tussen oudere en jonge werknemers (mentorschap); · toepassing van informatie- en communicatietechnologie (domotica); · onderzoek en invoering van innovatieve werkwijzen (arbo-catalogus); · onderzoek naar invoering van kortere en flexibele diensten (meer hersteltijd). 
Eind november 2009 organiseerde de StAZ - als eerste stap in het uitvoeren van de Cao-
afspraak - een oriënterende bijeenkomst waar vertegenwoordigers van sociale partners, 
verschillende ziekenhuizen en deskundigen het onderwerp nachtarbeid verder verkende 
en een inventarisatie maakte van mogelijke stappen ten behoeve van optimalisatie 
nachtarbeid. 
 
Vraagstelling 
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken en de uitkomsten oriëntatiebijeenkomst 
nachtarbeid heeft de StAZ opdracht gegeven enkele scenario’s te schetsen waarin 
projecten, producten en studies aan de orde komen die bijdragen aan het concretiseren 
van een of meerdere bovengenoemde thema’s en zo verdere uitvoering geven aan de 
Cao Ziekenhuizen 2009-2011. 
 

3.1 Scenario’s 

3.1.1 Algemeen: producten en diensten 

De volgende producten en diensten zijn ingezet ten behoeve van de uitvoer van de 
verschillende scenario’s. 
 
Vragenlijst 
Voor het project is een vragenlijst van CIRCADIAN gebruikt die specifiek betrekking heeft 
op de omstandigheden van nachtarbeid en de gevolgen hiervan. In totaal bestaat de lijst 
uit acht modules: Persoonsgegevens, Functioneren tijdens de nachtdienst, Slaapkwaliteit, 
Werk-privé balans, Gezondheid, Roosterbeleving, Chronotypering en Kwaliteit van leven. 
 
Samn-Perelli schaal 
Voor het meten van vermoeidheid tijdens de nachtdienst is een online versie van de 
Samn-Perelli schaal voor gebruikt. Deze schaal bestaat feitelijk uit één vraag – “hoe voelt 
u zich nu?” waarbij de medewerker één antwoord kan kiezen uit een 7-puntsschaal: 
1. Zeer alert, op de toppen van mijn kunnen 
2. Alert, levendig 
3. OK, enigszins alert 
4. Beetje moe, maar het gaat nog 
5. Moe, goed functioneren wordt moeilijker 
6. Erg moe, problemen met concentratie, geheugen 
7. Uitgeput, niet meer in staat goed te functioneren 
 
Voorlichting 
Twee uur durende training van CIRCADIAN waarin medewerkers informatie krijgen over 
de menselijke fysiologie in verhouding tot nachtarbeid, de arbeidsrisico’s en mogelijke 
oplossingen.  
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Software 
Voor de roosterevaluatie is het softwarepakket CIRCADIAN Alertness simulator (CAS) 
gebruikt. Dit systeem is 15 jaar geleden ontwikkeld door CIRCADIAN Inc. en kan op basis 
van individuele roosters en –kenmerken van medewerkers op een betrouwbare en 
accurate wijze de mate van alertheid kan voorspellen (zie figuur 5 t/m 9). 
 
Een individueel rooster vormt de basis van de input in CAS, weergegeven in tijdsbalkjes 
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende werkzaamheden of 
diensten (Duty1; lichtblauwe balkjes, Duty2; donkerblauwe balkjes: zie figuur 5). 
 

 
Figuur 5: CAS interface met invoer van individueel rooster (werk- en rusttijden) 

 
CAS herbergt een intelligent algoritme – gebaseerd op meer dan 60.000 uren 
slaapregistratie – waarmee individuele slaap-waak patronen worden voorspeld (figuur 6, 
zwarte balken). 
 

 
Figuur 6: CAS interface met invoer van individueel rooster en voorspelde slaap-waak patronen 

 
Enkele individuele kenmerken als chronotype (ochtend- of avondmens) en 
slaapgewoonten worden meegenomen in de analyses (figuur 7). 
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Figuur 7: CAS interface met invoer van individuele kenmerken 

 
CAS levert output in de vorm van alertheidscores (100 = zeer alert) en indiceert waar de 
alertheid van een individuele medewerker onder een kritische grens (<25) komt (figuur 
8). 

 

 

Figuur 8: CAS output in de vorm van alertheidscores 

 
De individuele medewerker kan op basis van alertheidcurve bijvoorbeeld zijn of haar 
slaap-waak patroon aanpassen – ‘strategisch dutten’ – om alertheidsniveau op peil te 
houden (figuur 9). 
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Figuur 9: Een strategisch dutje houdt alertheid op peil 

 
3.1.2 Projectonderdelen 

Startbijeenkomst 
De startbijeenkomst was bedoeld om met (een) vertegenwoordiger(s) van Personeel & 
Organisatie en het hoofd van de betrokken afdeling kennis te maken, het project voor te 
bespreken met inachtneming van specifieke mogelijkheden en beperkingen binnen de 
instelling en afdeling, een voorlopige tijdlijn te schetsen en de eerste concrete afspraken 
te maken. 
 
Voorlichtingsbijeenkomst 
De doelstelling van deze bijeenkomst was om alle deelnemende medewerkers van de 
betrokken afdeling meer bewust te maken van de problematiek rond nachtarbeid en 
draagvlak creëren voor het project. Na het algemene gedeelte  - waarin de menselijke 
fysiologie werd besproken, de voor- en nadelen van nachtarbeid en de specifieke risico’s 
op het gebied van veiligheid en gezondheid alsmede de mogelijke oplossingen hiervoor – 
werd in detail de opzet van de pilot besproken, de doorlooptijd, de tijdsinvestering van 
de deelnemers en de condities waaronder de pilot zou worden uitgevoerd. Deze hadden 
met name betrekking op het feut dat deelname aan de pilot op basis van vrijwilligheid 
was, dat deelnemers zich te allen tijde konden terugtrekken uit de pilot zonder opgaaf 
van reden en dat anonimiteit van individuele onderzoeksgegevens gewaarborgd waren. 
Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
0-meting 
Direct na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst kreeg iedere deelnemer de papieren 
vragenlijst met het verzoek deze volledig in te vullen. Deze meting was bedoeld als 0-
meting, om de individuele omstandigheden en beleving ten aanzien van nachtarbeid vast 
te stellen voorafgaand aan de interventie. 
 
Start en eind pilot 
Na de voorlichtingsbijeenkomst werd er een startdatum bepaald wanneer de pilot zou 
beginnen. De interventieperiode was steeds drie maanden waarin alle deelnemers aan de 
pilot werd gevraagd zich aan het onderzoeksprotocol te houden gedurende alle 
nachtdiensten waarin zij werkzaam waren in die periode. 
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1-meting 
Na afloop van de interventieperiode werd dezelfde vragenlijst nogmaals uitgezet onder 
alle deelnemers met de vraag deze in te vullen op basis van de ervaringen van de 
afgelopen drie maanden (de interventieperiode). Deze 1-meting was bedoeld om 
eventuele verschillen ten opzichte van de 0-meting op bovengenoemde modules als 
gevolg van de interventie te kunnen meten. 
 
Werving deelnemende ziekenhuizen 
De StAZ was als opdrachtgever verantwoordelijk voor het werven van ziekenhuizen die 
wilde deelnemen aan het project. Besloten was om per scenario twee ziekenhuizen te 
laten deelnemen. Per ziekenhuis werd door de instelling zelf op basis van bereidwilligheid 
een afdeling geselecteerd. In tabel x zijn de deelnemende ziekenhuizen en de betrokken 
afdelingen te zien samen met het tijdspad per ziekenhuis voor alle projectonderdelen: 
 
Tabel 1: tijdlijn project, per ziekenhuis 
ZIEKENHUIS SCENARIO ACTIVITEIT DATUM 
    
Een ziekenhuis VOEDING Startbijeenkomst 6-12-2010 
Afdeling ICU en Urologie  Voorlichting 17-2-2011 

10-3-2011 
  0-meting vragenlijst 17-2-2011 

10-3-2011 
  Start pilot 26-4-2011 
  Einde pilot 9-8-2011 
  1-meting 9-8-2011 
    
Een Ziekenhuis VOEDING Startbijeenkomst 25-11-2010 
Afdeling Neurologie  Voorlichting 5-4-2011 
  0-meting vragenlijst 5-4-2011 
  Start pilot 3-5-2011 
  Einde pilot 2-8-2011 
  1-meting 8-8-2011 
    
Een Ziekenhuis LICHTTHERAPIE Startbijeenkomst 9-11-2010 
Afdeling Gynaecologie en   Voorlichting 10-1-2011 
Obstetrie  0-meting vragenlijst 10-1-2011 
  Start pilot 24-1-2011 
  Einde pilot 18-4-2011 
  1-meting 21-4-2011 
    
Een ziekenhuis 
Afdeling Gynaecologie en  

LICHTTHERAPIE Startbijeenkomst 2-12-2010 
4-1-2011 

Obstetrie en NICU  Voorlichting 8-2-2011 
15-2-2011 

  0-meting vragenlijst 8-2-2011 
15-2-2011 

  Start pilot 15-3-2011 
  Einde pilot 14-6-2011 
  1-meting 15-6-2011 
    
Een ziekenhuis ROOSTEREVALUATIE Startbijeenkomst 3-11-2010 
Afdeling CCU-Hartbewaking   Voorlichting 19-1-2011 
En verpleegafdeling Cardiologie  0-meting vragenlijst 19-1-2011 
  Start pilot 28-3-2011 
  Einde pilot 27-6-2011 
  1-meting 6-7-2011 
    
Een ziekenhuis ROOSTEREVALUATIE Startbijeenkomst 18-10-2010 
Afdeling ICU  Voorlichting 1-12-2010 
  0-meting vragenlijst 1-12-2010 
  Start pilot 14-3-2011 
  Einde pilot 13-6-2011 
  1-meting 14-6-2011 
 
Tabel 1: Doorlooptijd van het project, per ziekenhuis/afdeling. Bij twee ziekenhuizen zijn er twee 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om zoveel mogelijk deelnemers aan de pilot te bereiken. Bij een ziekenhuis 
zijn er tevens twee startbijeenkomsten gehouden om ook in breder verband – met Arbo, ergotherapeuten - het 
project voor te bespreken. 
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3.2 Scenario 1: Roosterevaluatie 

Doelstelling 
Het beoordelen van roosters op aspecten van gezondheid en veiligheid. 
 
Achtergrond  
De uiteindelijke structuur van arbeid- en rusttijden in settings met onregelmatig werk 
wordt bepaald door een groot aantal factoren, waaronder wetgeving, Cao-afspraken, 
productie-eisen, kwaliteitseisen, beschikbaar aantal fte’s, inspraak personeel, financiële-, 
maatschappelijke- en concurrentiepositie van de organisatie, etc. Onregelmatige 
werktijden staat echter op gespannen voet met de natuurlijke en sociale ritmen van de 
medewerkers in onregelmatige diensten, aspecten die in sterke mate het functioneren op 
het werk bepalen (zie ‘Theoretisch kader’). Van ziekenhuizen wordt verwacht dat zij 24 
uur per dag, continu de hoogst mogelijke kwaliteit zorg aanbieden. Deze kwaliteit is sterk 
afhankelijk van veilig menselijk (medisch) handelen, dat beurtelings weer sterk 
afhankelijk is van slaperigheid, vermoeidheid en gebrekkige mate van herstel. Het is 
daarom van belang roosters kritisch te beoordelen. Dat kan op twee manieren: 

1. Beoordelen met behulp van evidence-based criteria aangaande gezondheid 
en veilig handelen. 

2. Subjectieve beoordeling door medewerkers die werken in het rooster. 
Waarna op basis van punt 1 en 2 een beoordeling volgt van goede oplossingsrichtingen. 
 
Design 
Vlak na de voorlichtingsbijeenkomst en voor de start van de pilot kreeg elke deelnemer 
een persoonlijke e-mail met daarin het protocol voor de komende interventieperiode. In 
het geval de deelnemers aan de pilot roosterevaluatie bestond het protocol uit de vraag 
of ze elke nachtdienst in de interventieperiode 4 maal de Samn-Perelli schaal wilde 
invullen, op de tijdstippen 00:00 uur, 02:00 uur, 04:00 uur en 06:00 uur. De Samn-
Perelli schaal was online bereikbaar voor alle deelnemers via een persoonlijk wachtwoord 
en gebruikersnaam, welke tevens in de e-mail werden gegeven. Op deze manier werd er 
gedurende drie maanden van elke deelnemer real time subjectieve vermoeidheidsdata 
verzameld.  
In hetzelfde tijdsbestek werd van iedere deelnemer zijn of haar rooster tijdens de 
interventieperiode opgevraagd. Samen met de individuele kenmerken die waren 
verzameld middels de vragenlijst tijdens de 0-meting werden deze gegevens gebruikt 
voor analyse met behulp van het softwareprogramma CAS. 
Na afloop van de interventieperiode kregen alle deelnemers nogmaals de vragenlijst ten 
behoeve van de 1-meting. 
 

3.3 Scenario 2: Voeding 

Doelstelling 
Het geven van informatie over verantwoorde voeding en het aanbieden van 
verantwoorde voeding aan medewerkers tijdens de nachtdienst met als doel het testen 
van eventuele effecten op aspecten van vermoeidheid en gezondheid. 
 
Achtergrond  
Tijdens de nachtdienst verkeert het spijsverteringsstelsel onder invloed van de 
biologische klok in een fysiologische rustfase, waardoor het verminderd in staat is 
voedsel te verdragen en op te verteren. Van de vele medische klachten tengevolge 
van nachtarbeid nemen die van het spijsverteringsstelsel een fors aandeel in. 
Eetgewoontes veranderen tijdens nachtarbeid, en niet ten goede. Voortdurende 
consumptie van snacks zowel als het uit laten vallen van maaltijden komen frequent 
voor. De gevolgen: verhoogd voorkomen van zowel overgewicht als van ondervoeding 
met meerdere fysieke gevolgen op de korte en lange termijn. Door de slechte 
voedingsgewoonten en beperkt aanbod op de werkplek loopt ook het fysiek en 
mentaal prestatievermogen in de nachtdienst aantoonbaar achteruit (zie ‘Theoretisch 
kader’). 
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Design 
Voor deze pilot was een voedingsprotocol samengesteld. Het protocol gaf richtlijnen op 
twee niveaus (zie ‘Theoretisch kader’ voor achtergrondinformatie): 

• Tijdstip van voedselinname  
het advies aan de deelnemers was om vast te houden aan een drie 
maaltijdenstructuur tijdens nachtdiensten. De eerste maaltijd voorafgaand aan de 
nachtdienst was het diner in de thuissituatie, de tweede maaltijd in het midden 
van de dienst (tussen 01:00 – 02:00 uur) en de derde maaltijd aan het eind van 
de dienst (06:00 uur). 

• Samenstelling voeding 
Het advies aan de deelnemers was om tijdens de eerste twee maaltijden 
koolhydraatarm en eiwitrijk te eten en tijdens de derde maaltijd koolhydraatrijk 
en eiwitarm. Tevens was het advies om na de dienst, onderweg naar huis of bij 
thuiskomst, niets meer te eten en hooguit nog wat te drinken (alcohol- en 
cafeïnevrij). 

De eerste maaltijd in de thuissituatie was voor eigen verantwoordelijkheid, de tweede en 
derde maaltijd werden door de betrokken instellingen zelf verschaft tijdens nachtdiensten 
aan de dienstdoende deelnemers.  
Na de startbijeenkomst volgde overleg met de afdeling diëtetiek en facilitaire dienst over 
het voedingsprotocol. Het protocol werd hierdoor nog aangescherpt en op maat gemaakt 
naar de mogelijkheden van de facilitaire dienst en/of keuken. 
Na de voorlichtingsbijeenkomst werd de groep deelnemers op basis van hun chronotype 
verdeeld in een testgroep (zij die het voedingsprotocol gingen volgen) en een 
controlegroep (zij die tijdens de pilotperiode bleven eten zoals ze gewend waren). De 
testgroep bestond uit deelnemers die zichzelf in de vragenlijst als ochtend- en 
avondmensen hadden gekwalificeerd, de controlegroep uit deelnemers die zichzelf als 
‘geen van beide’ hadden gekwalificeerd.  
Voor de start van de pilot kreeg iedere deelnemer een e-mail met informatie. De 
controlegroep werd gevraagd of ze elke nachtdienst in de interventieperiode 4 maal de 
Samn-Perelli schaal wilde invullen, op de tijdstippen 00:00 uur, 02:00 uur, 04:00 uur en 
06:00 uur. De Samn-Perelli schaal was online bereikbaar voor alle deelnemers via een 
persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam, welke tevens in de e-mail werden gegeven. 
Op deze manier werd er gedurende drie maanden van elke deelnemer real time 
subjectieve vermoeidheidsdata verzameld. Dezelfde informatie en instructie werd 
gegeven aan de deelnemers in de testgroep, met daaraan toegevoegd de vraag of ze 
elke keer wanneer ze antwoord gaven op de Samn-Perelli schaal ook een compliance 
vraag wilde beantwoorden die was toegevoegd aan de online schaal. De vraag luidde: 
“Heeft u zich aan het protocol kunnen houden?”, waarbij het antwoord “Ja” of “Nee” kon 
worden geselecteerd. In dit geval betekende ‘Ja’ dat deelnemers volgens het 
voedingsprotocol hadden gegeten en ‘Nee’ dat dit niet gelukt was. 
Tevens waren aan deze e-mail twee documenten toegevoegd: de richtlijn voor de eerste 
maaltijd (zie bijlage 1: ‘voedingsrichtlijn voor deelnemers ZELF’) en de tweede en derde 
maaltijd (zie bijlage 2: ‘voedingsrichtlijn voor deelnemers ZIEKENHUIS’). 
Na afloop van de interventieperiode kregen alle deelnemers nogmaals de vragenlijst ten 
behoeve van de 1-meting. 
 

3.4 Scenario 3: Licht 

Doelstelling 
Het geven van informatie over lichttherapie en het aanbieden van lichttherapie aan 
medewerkers tijdens de nachtdienst met als doel het testen van eventuele effecten op 
aspecten van vermoeidheid en gezondheid. 
 
Achtergrond  
Onze biologische klok wordt voornamelijk aangestuurd door licht dat rechtstreeks via de 
ogen de klok bereikt. Licht is zo de belangrijkste prikkel waarmee onze slaapwaak cyclus, 
en ons hele bioritme, geregeld wordt. Dit is zeer belangrijk bij het handhaven van een 
goede gezondheid en welbevinden, en ook van invloed op ons functioneren. Met 
lichttherapie kan het biologische ritme ‘verschoven’ worden dat het prestatievermogen – 
als in alertheid, geheugen, concentratie, inschattingsvermogen – ’s nachts toeneemt en 
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het de kwaliteit en kwantiteit van slapen overdag bevorderd. Deze verschuiving is 
zodanig dat na afloop van de nachtdiensten de herstelperiode – terug naar het normale 
dag/nachtritme – minimaal is (zie: ‘Theoretisch kader’). 
 
Design 
Na de voorlichtingsbijeenkomst werd de groep deelnemers op basis van hun chronotype 
verdeeld in een testgroep (zij die het lichttherapieprotocol gingen volgen) en een 
controlegroep (zij die tijdens de pilotperiode geen lichttherapie kregen). De testgroep 
bestond uit deelnemers die zichzelf in de vragenlijst als ochtend- en avondmensen 
hadden gekwalificeerd, de controlegroep uit deelnemers die zichzelf als ‘geen van beide’ 
hadden gekwalificeerd. 
Voor deze pilot was een lichttherapieprotocol samengesteld. Het protocol gaf richtlijnen 
voor het inzetten van lichttherapie tijdens de nachtdienst (zie ‘Theoretisch kader’ voor 
achtergrondinformatie). Ochtendmensen kregen de richtlijn om tijdens elke nachtdienst 
in de pilotperiode op 00:00 uur, 02:00 uur en 04:00 uur achter een lichttherapielamp 
(zie bijlage 3 voor specificaties) plaats te nemen voor het ontvangen van een lichtpuls 
van 15 minuten. Avondmensen kregen de richtlijn om tijdens elke nachtdienst in de 
pilotperiode op 02:00 uur, 04:00 uur en 06:00 uur achter een lichttherapielamp plaats te 
nemen voor het ontvangen van een lichtpuls van 15 minuten. Per afdeling waren 5 
lampen aanwezig die op plekken waren neergezet – over het algemeen op bureaus waar 
ook de computers opstonden - waar verpleegkundigen uit de testgroep gemakkelijk op 
het voor hen geschikte tijdstippen achter de lamp konden zitten. Tijdens de lichtpuls 
moesten deelnemers met hun gezicht op maximaal 50 cm van de lamp plaatsnemen, 
waarbij ze ondertussen werkzaamheden (computerwerk, invullen van lijsten)konden 
verrichten. Voor de gehele testgroep gold tenslotte de richtlijn om na de laatste 
nachtdienst, zo snel mogelijk nadat men uit bed is gekomen, 30 minuten naar buiten te 
gaan en daglicht te ontvangen. Dit in verband met het  zo snel mogelijk weer in het 
normale dag/nachtritme te komen. 
Voor de start van de pilot kreeg iedere deelnemer een e-mail met informatie. De 
controlegroep werd gevraagd of ze elke nachtdienst in de interventieperiode 4 maal de 
Samn-Perelli schaal wilde invullen, op de tijdstippen 00:00 uur, 02:00 uur, 04:00 uur en 
06:00 uur. De Samn-Perelli schaal was online bereikbaar voor alle deelnemers via een 
persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam, welke tevens in de e-mail werden gegeven. 
Op deze manier werd er gedurende drie maanden van elke deelnemer real time 
subjectieve vermoeidheidsdata verzameld. Dezelfde informatie en instructie werd 
gegeven aan de deelnemers in de testgroep, met daaraan toegevoegd de vraag of ze 
elke keer wanneer ze antwoord gaven op de Samn-Perelli schaal ook een compliance 
vraag wilde beantwoorden die was toegevoegd aan de online schaal. De vraag luidde: 
“Heeft u zich aan het protocol kunnen houden?”, waarbij het antwoord “Ja” of “Nee” kon 
worden geselecteerd. In dit geval betekende ‘Ja’ dat deelnemers het lichttherapieprotocol 
hadden gevolgd en ‘Nee’ dat dit niet gelukt was. Tevens was voor de ochtend- en 
avondmensen het desbetreffende lichttherapieprotocol  aan deze e-mail toegevoegd. 
Na afloop van de interventieperiode kregen alle deelnemers nogmaals de vragenlijst ten 
behoeve van de 1-meting. 
 

3.5 Centrale onderzoeksvraag 

“Kunnen voorgestelde interventies zowel de acute (veiligheidsrisico’s) als de lange 
termijn (gezondheidsrisico’s) gevolgen van nachtarbeid mitigeren?” 
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4 RESULTATEN  

 
4.1 0-Meting 

4.1.1 Analyses 0-meting vragenlijst: Persoonskenmerken 

In totaal hebben 223 deelnemers de vragenlijst ingevuld in het kader  van de 0-meting. 
Allereerst volgen er enkele statistieken die betrekking hebben op de persoonskenmerken 
van de deelnemers. Daarna worden de persoonskenmerken Leeftijd en Chronotype 
gekoppeld aan de subschalen uit de vragenlijst: Slaapkwaliteit en – duur van de dag- en 
nachtslaap, Motorisch en Cognitief functioneren tijdens de nachtdienst, Tijd voor 
individuele en sociale activiteiten, Flexibiliteit in slaapgewoonten, Vermogen om 
slaperigheid te overwinnen, Gezondheidsklachten, Controle over werktijden en Attitude 
ten opzichte van nachtdiensten,  
 
Tabel 1: Vrouw/man verdeling 
 Aantal Percentage 
Vrouw 192 86,1% 
Man 31 13,9% 
Totaal 223 100% 
 

 
Figuur 10: verdeling totale groep deelnemers naar leeftijd 
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Figuur 11: verdeling totale groep deelnemers naar opleiding 

 
 
Tabel 2: Werkervaring en werkuren  

 
Tabel 3: Functieomschrijving deelnemers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gemiddelde Minimum Maximum Std. Dev. Ntotaal 

Aantal dienstjaren in huidige 
organisatie 

14,89 0 41 10,58 223 

Aantal jaar werkervaring in 
onregelmatige diensten 

19,96 1 41 11,21 223 

Aantal uur werkzaam per 
week (volgens contract) 

28,42 12 38 6,31 223 

 Aantal Percentage 

Algemeen verpleegkundige 195 87.4% 

Obs.&Gyn. verpleegkundige 11 4.9% 

NICU verpleegkundige 4 1.8% 

Neonatologie verpleegkundige 1 0.4% 

Nursepractitioner i.o. 4 1.8% 

arts-assistent 1 0.4% 

student 1 0.4% 

kraamverzorger 3 1.3% 

verloskundige 1 0.4% 

verzorgende 2 0.9% 

Totaal 223 100% 
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De totale groep deelnemers bestaat grotendeels uit vrouwen (tabel 1) met een 
gemiddelde leeftijd van 40 jaar (figuur 10) en een MBO/HBO achtergrond (figuur 11). 
Gemiddeld is men bijna 15 jaar werkzaam bij de huidige instelling en heeft men bijna 20 
jaar ervaring in onregelmatige diensten. Het aantal uren dat men werkzaam is per week 
– volgens het contract – bedraagt gemiddeld 28 uur (tabel 2). De deelnemers 
omschrijven zelf hun functie voornamelijk als ‘algemeen verpleegkundige’ (tabel 3). 
 
4.1.2 Subschalen: Leeftijd 

Slaapduur en –kwaliteit van de dag- en nachtslaap 
Medewerkers in de nachtdienst slapen overdag, op een tijdstip dat onder invloed van de 
biologische klok lichamelijke en mentale processen juist worden geactiveerd. Doordat 
deze slaapperiode valt op een biologisch en maatschappelijk ongunstig tijdstip (de 
omgeving is wel wakker en actief en zorgt voor slaapverstorende geluiden) is de kwaliteit 
en de duur doorgaans niet optimaal in vergelijking met de nachtslaap. 
 

 
Figuur 12: Gemiddelde duur van de dag- en nachtslaap per leeftijdsgroep. ***=p<.001 
 

 
Figuur 13: Gemiddelde kwaliteit van de dag- en nachtslaap per leeftijdsgroep. ***=p<.001, 
NS=Niet Significant. 
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In figuur 12 is te zien dat de duur van de dagslaap significant verschilt van de duur van 
de nachtslaap voor alle drie leeftijdsgroepen (T-test, respectievelijk t(75)=-26,437, 
p<.001; t(80)=-26,449, p<.001; t(53)=-13,219, p<001). De leeftijdsgroep jonger dan 
35 jaar slaap overdag gemiddeld 6:45 uur en ’s nachts 7:38 uur. De 35-49 jarigen slapen 
overdag gemiddeld 6:14 uur en 7:25 uur ’s nachts. De groep 50 jaar en ouder slaapt 
overdag gemiddeld 5:53 uur en 7:36 uur ’s nachts. Dit resulteert in een leeftijdseffect 
voor dagslaap: een significante daling in de duur van de dagslaap over de 
leeftijdsgroepen (ANOVA, (F (2,216)=4,164; p=.017)). Dit leeftijdseffect is er niet voor 
de duur van de nachtslaap. 
Figuur 13 toont een significant afname van de (subjectieve) kwaliteit van de dagslaap ten 
opzichte van de nachtslaap voor de leeftijdsgroep tot 35 jaar (T-test, t(75)=-4,042, 
p<.001) en de leeftijdsgroep 35–49 jaar (T-test, t(82)=-4,327, p<.001) maar niet voor 
de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder. ANOVA-analyses lieten geen significant leeftijdseffect 
zien voor kwaliteit dagslaap en nachtslaap. 
 
Functioneren tijdens de nachtdienst 
Vermoeidheid tijdens de nachtdienst kan een nadelig effect hebben op cognitief 
(geheugen, aandacht, concentratie) en motorisch (snelheid in bewegingen, coördinatie) 
functioneren. Onderstaand de resultaten van de metingen op beide subschalen. 
 

 
Figuur 14: moeite met cognitief functioneren tijdens de nachtdienst per leeftijdsgroep 
 

 
Figuur 15: moeite met motorisch functioneren tijdens de nachtdienst per leeftijdsgroep 
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In figuur 14 en 15 is te zien dat de leeftijdsgroep 35-49 jaar meer moeite heeft met 
cognitief en motorisch functioneren tijdens de nachtdienst dan de andere twee 
leeftijdsgroepen. Voor cognitief functioneren geldt een significant leeftijdseffect (ANOVA, 
(F (2,212)=4,053; p=.019)), voor motorisch functioneren geldt een marginaal significant 
leeftijdseffect (ANOVA, (F (2,217)=2,913; p=.056)). 
 
Tijd voor sociale- en individuele activiteiten 
Onregelmatige diensten vormen niet alleen een mismatch met natuurlijke ritmen maar 
ook met de sociale ritmiek van medewerkers en hun omgeving. De wisselende werk-en 
rusttijden leggen extra druk op het onderhouden van sociale contacten (meedoen in het 
gezin, bezoek van vrienden of familie) of het ontplooien van individuele bezigheden 
(sport, hobby). 
 

 
Figuur 16: Tijd voor sociale activiteiten per leeftijdsgroep 
 

 
Figuur 17: Tijd voor individuele activiteiten per leeftijdsgroep 

 
In figuur 16 en 17 is te zien dat de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder relatief meer tijd heeft 
voor sociale en individuele activiteiten ten opzichte van de andere twee leeftijdsgroepen.  
Voor sociale activiteiten geldt een significant leeftijdseffect (ANOVA, (F (2,217)=4,379; 
p=.014)), voor individuele activiteiten geldt een marginaal significant leeftijdseffect (F 
(2,216)=2,657; p=.072)). 
Flexibiliteit in slaapgewoonten en Vermogen om slaperigheid te overwinnen 
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Beide subschalen worden in de wetenschap gezien als maten voor tolerantie ten opzichte 
van onregelmatig werk. Flexibiliteit in slaapgewoonten heeft betrekking op de 
mogelijkheid van een persoon om op elk moment van de dag een dutje te doen of een 
keer vroeger of later dan normaal naar bed te kunnen als dat zo uitkomt. Het vermogen 
om slaperigheid te overwinnen heeft betrekking op de mogelijkheid van een persoon op 
een ongewoon tijdstip wakker te worden en toch goed wakker te zijn, fit te zijn na een 
relatief korte slaap of weinig moeite te hebben met een nacht overslaan. Mensen die 
hoog scoren op deze capaciteiten lijken beter bestand te zijn tegen onregelmatigheid in 
werken en slapen. 
 

 
Figuur 18: Flexibiliteit in slaapgewoonten per leeftijdsgroep 
 

 
Figuur 19: Vermogen om slaperigheid te overwinnen per leeftijdsgroep 

Figuur 18 toont aan dat de leeftijdsgroep 35-49 jaar lager scoort op de subschaal 
Flexibiliteit in slaapgewoonten ten opzichte van leeftijdsgroep jonger dan 35 jaar en zelfs 
beduidend lager ten opzichte van de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder. Dit resulteert in een 
significant leeftijdseffect: ANOVA, (F (2,215)=5,188; p=.006). 
Figuur 19 laat zien dat leeftijdsgroep 35-49 jaar ietwat lager scoort op de subschaal 
Vermogen om slaperigheid te overwinnen dan leeftijdsgroep jonger dan 35 jaar en 
beduidend lager dan de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder. Dit resulteert in een significant 
leeftijdseffect: ANOVA, (F (2,211)=3,821; p=.023). 
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Gezondheidsklachten 
Deze subschaal bestaat uit 18 items die betrekking hebben op fysieke klachten (klachten 
aan het bewegingsapparaat, maag-darmklachten, hoofdpijn, klachten aan de 
luchtwegen) en mentale klachten (stemmingswisselingen, depressieve klachten). 
Hieronder de resultaten van de meting, waarbij het gemiddeld aantal klachten waarvan 
medewerkers aangaven er regelmatig last van te hebben zijn uitgezet per leeftijdsgroep. 
 

 
Figuur 21: gemiddeld aantal gezondheidsklachten per leeftijdsgroep 

 
In figuur 21 is te zien dat de leeftijdsgroep 35-49 jaar gemiddeld bijna 4 klachten heeft 
waar men regelmatig last van heeft, terwijl de andere twee leeftijdsgroepen van minder 
dan 3 klachten aangeeft er regelmatig last van te hebben: een significant leeftijdseffect 
(ANOVA, (F (2,210)=4,120; p=.018)). 
 
Controle over werktijden 
De subschaal Controle over werktijden heeft betrekking op de mogelijkheden van 
medewerkers om mee te beslissen over de roosterindeling, te ruilen met collega’s en op 
korte termijn het rooster te veranderen. De mate van controle staat in relatie met 
werknemerstevredenheid en werk-privé balans. 
 

 
Figuur 22: mate van controle over werktijden per leeftijdsgroep 
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Figuur 22 laat zien dat de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder marginaal significant hoger 
scoort op de subschaal Controle over werktijden ten opzichte van de andere twee 
leeftijdsgroepen (ANOVA, (F (2,217)=2,887; p=.058)). 
 
Attitude ten aanzien van nachtdienst 
Erover denken om vanwege nachtdiensten ander werk te gaan doen, niet meer in 
nachtdienst te werken als men de keuze had en minder nachtdiensten willen werken dan 
op dit moment zijn factoren die betrekking hebben op de subschaal Attitude ten aanzien 
van nachtdienst. Attitude staat in relatie met werknemerstevredenheid en verloop. 
 

 
Figuur 23: Attitude ten aanzien van nachtdienst per leeftijdsgroep 
 
Figuur 23 toont aan dat de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder beduidend hoger scoort op de 
Attitude subschaal dan de leeftijdsgroep jonger van 35 jaar en 35-49 jaar, die het laagst 
scoort. Dit resulteert in een significant leeftijdseffect: ANOVA, (F (2,216)=4,388; 
p=.014).  
 
4.1.3 Subschalen: Chronotype 

Naast leeftijd is chronotype een bepalende factor voor de mate waarin nachtarbeid wordt 
getolereerd (zie ‘Theoretisch kader’). De medewerkers in dit onderzoek hebben middels 
de vragenlijst aangegeven of ze een ochtendtype of avondtype zijn, of in hun 
slaap/waakritme daar tussenin zitten (‘Geen van beide’). Hieronder staan de resultaten 
van de scores op de subschalen van de vragenlijst per chronotype. 
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Slaapduur en –kwaliteit van de dag- en nachtslaap 

 
Figuur 24: Gemiddelde duur van de dag- en nachtslaap per chronotype. ***=p<.001, NS = Niet 
Significant. 
 

 
Figuur 25: Gemiddelde kwaliteit van de dag- en nachtslaap per chronotype. ***=p<.001, NS = 
Niet Significant. 
 
In figuur 24 is te zien dat de gemiddeld duur van de dagslaap (5:53 uur) voor 
ochtendtypes sterk verschilt met de gemiddelde duur van hun nachtslaap (7:22 uur). Dit 
verschil is significant: T-test, t(72)=-6.068, p<.001. Dat geldt ook voor de geen van 
beiden groep, zij slapen overdag ook significant korter dan ’s nachts: gemiddeld 6:09 uur 
om 7:11 uur (T-test, t(52)=-3.819, p<.001). De avondtypes laten weliswaar ook een 
verschil zien in slaapduur (overdag gemiddeld 6:51 uur, ’s nachts 7:41 uur) maar dat 
resultaat is niet significant. Voor de duur van de dagslaap is een significant Chronotype 
effect: ANOVA, (F(2,212)=6,251, p=.002). 
Figuur 25 toont aan dat de subjectieve kwaliteit van de dagslaap alleen voor 
ochtendtypes significant verschilt van de nachtslaap: T-test, t(76)=-7,900, p<.001. De 
andere twee groepen laten geen significant verschil zien in de kwaliteit van hun dag- en 
nachtslaap en er is geen Chronotype effect. 
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Attitude ten aanzien van nachtdienst 

 
Figuur 26: Attitude ten aanzien van nachtdienst per chronotype. 
 
Figuur 26 laat zien dat ochtendtypes een marginaal significant lagere attitude hebben ten 
aanzien van nachtdienst ten opzichte van avondtypes. De gemiddelde score van de geen 
van beiden groep zit daar tussenin (ANOVA, (F (2,212)=2,630; p=.074)).  
 
De Chronotype analyse liet op alle andere subschalen geen significante resultaten zien. 
 
Verhouding Leeftijd en Chronotype 
In tabel 4 is de percentuele verhouding te zien van chrontypen in elke leeftijdsgroep. 
Deze tabel toont aan dat de groep 50 jaar en ouder meer avondtypes bevat (45,6%) dan 
de twee andere groepen (respectievelijk 38,2% en 36,5%). 
 
 LEEFTIJDSGROEP 

 
CHRONOTYPE Jonger dan 35 jaar 35 tot 49 jaar 50 jaar en ouder 

Ochtendtype 34,2% (26) 40,0% (34) 
 
29,8% (17) 
 

Avondtype 38,2% (29) 36,5% (31) 
 
45,6% (26) 
 

Geen van beide 27,6% (21) 23,5% (20) 
 
24,6% (14) 
 

Totaal 100% (76) 100% (85) 100% (57) 
Tabel 4: Percentuele verdeling chronotype per leeftijdsgroep (aantal medewerkers tussen haakjes). 
 
4.1.4 Open vragen 

in de module Roosterbeleving van de vragenlijst – waar ook de subschalen Attitude ten 
aanzien van nachtdienst en Controle over werktijden in zijn vertegenwoordigd - waren 
enkele open vragen opgenomen. De verschillende antwoorden zijn gecategoriseerd en de 
responses zijn percentueel verdeeld, Bij de vraag naar de 3 grootste voor- en nadelen 
van nachtdienst zijn de drie meest voorkomende antwoorden weergegeven. 
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Vraag: 
Als u iets zou mogen veranderen aan uw huidige rooster, wat zou voor u de belangrijkste 
verandering zijn? 
Respons: 

• Minder of geen nachtdiensten (38,1%) 
• Meer vrije dagen na nachtdienst (20,6%) 
• Gevarieerde roosterwensen (15,6%): 

geen vroege dienst vanaf 7:00, werken op midden dag (10-20u), minder/geen     
dagdiensten, minder avonddiensten, minder weekenddiensten, geen late dienst 
voor nachtdienst. 

• Vast rooster, eigen planning honoreren (15,0%) 
• Niets, ik ben tevreden (5,6%) 
• Voorwaarts roteren (4,4%) 
• Meer personeel overdag (0,6%) 

 
Vraag: 
Wat zijn voor u de 3 grootste voordelen van het werken in nachtdienst? 
Respons: 
1.  - Rustig (31,1%) 
 - ’s Avonds/overdag vrije tijd, werk/privé balans, lang slapen (20,4%) 
 - Financieel gunstig (16,5%) 
 
2. - Rustig (29,4%) 
 - Eigen tempo, eigen ‘baas’ (20,2%) 
 - Financieel gunstig (16,0%) 
 
3. - Financieel gunstig (22,8%) 
 - Rustig (21,9%) 
 - ’s Avonds/overdag vrije tijd, werk/privé balans, lang slapen (19,3%) 
 
Vraag: 
Wat zijn voor u de 3 grootste nadelen van het werken in nachtdienst? 
Respons: 
1. - Verstoord bioritme, humeurig, overdag moe (33,5%) 

- Ongezellig voor thuisfront, nadelig voor sociale contacten, moeilijk oppas voor    
   kind (18,7%) 
- geluidsoverlast/kort of slecht slapen overdag, weinig daglicht, weinig energie  
   (17,2%) 

 
2. - Verstoord bioritme, humeurig, overdag moe (27,9%) 

- Ongezellig voor thuisfront, nadelig voor sociale contacten, moeilijk oppas voor   
   kind (26,2%) 
- geluidsoverlast/kort of slecht slapen overdag, weinig daglicht, weinig energie  
   (11,5%) 

 
3. - Verstoord bioritme, humeurig, overdag moe (24,6%) 

- Ongezellig voor thuisfront, nadelig voor sociale contacten, moeilijk oppas voor   
   kind (24,6%) 
- Last van darmen, gezondheidsklachten 

 
4.1.5 Conclusies 0-meting 

In de analyses van de 0-meting zijn de twee onafhankelijke variabelen leeftijd en 
chronotype gekoppeld aan de subschalen uit de vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat 
leeftijd veruit de meest voorspellende waarde heeft. Leeftijd heeft een belangrijk effect 
op de duur van de dagslaap: hoe ouder de medewerkers is, hoe korter de dagslaap, iets 
dat overigens niet geldt voor de nachtslaap. Opmerkelijk is dat de groep 50 jaar en ouder 
als enige leeftijdsgroep de korte dagslaap niet als kwalitatief minder beoordeeld dan de 
nachtslaap. 
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Uit bovenstaande analyses blijkt verder dat de groep 50 jaar en ouder het beste om kan 
gaan met nachtarbeid. Medewerkers in deze leeftijdsgroep hebben relatief meer tijd voor 
sociale en individuele activiteiten buiten het werk om, geven aan meer controle te 
hebben over hun werktijden en hebben over het algemeen een positievere attitude ten 
aanzien van nachtarbeid dan hun jongere collega’s. Ook scoren zij het hoogst op de 
tolerantiematen flexibiliteit in slaapgewoonten en vermogen om slaperigheid te 
overwinnen. Uit tabel 4 blijkt dat het Healthy Worker Effect (zie Theoretisch kader) ook 
in deze groep deelnemers aan het onderzoek naar voren komt. Het aandeel avondtype – 
waarvan bekend is dat ze nachtdienst beter verdragen – is in de groep 50 jaar en ouder  
groter (45,6%) dan in de groep jonger dan 35 jaar (38,2%) en 35 tot 49 jaar (36,5%). 
Het is verder de leeftijdsgroep 35 tot 49 jarigen die zich in deze analyses onderscheid. Zij 
blijken het meeste moeite te hebben met functioneren tijdens de nachtdienst (zowel 
motorisch als cognitief) en tonen zich het minst tolerant ten aanzien van nachtarbeid, 
gezien de relatief lage scores op de subschalen flexibiliteit in slaapgewoonten en 
vermogen om slaperigheid te overwinnen. Ook hebben ze volgens deze analyse de 
meeste gezondheidsklachten en is hun attitude ten aanzien van nachtarbeid relatief het 
laagst.  
De tweede bepalende factor is chronotype, hoewel dit kenmerk lang niet zo bepalend is 
als leeftijd. Of een medewerker ochtendmens, avondmens of geen van beide is heeft 
hoofdzakelijk effect op de duur en kwaliteit van de dagslaap. Ochtendtypes en 
medewerkers die aangeven geen van beiden te zijn slapen overdag beduidend korter 
dan ’s nachts. Dat geldt in mindere mate voor avondtypes. De ochtendtypes zijn de enige 
groep die vervolgens de kwaliteit van de dagslaap slechter beoordelen ten opzichte van 
hun nachtslaap. Voor de andere twee groepen is dat verschil er in mindere mate. 
Ochtendtypes hebben verder een relatief lagere score op de subschaal Attitude ten 
aanzien van nachtdiensten. Op de andere subschalen bleek Chronotype geen bepalende 
factor te zijn. 
Uit de resultaten van de open vragen blijkt tenslotte dat nachtdiensten niet favoriet zijn: 
38,1% wil graag minder of zelfs geen nachtdiensten meer en 20,6% zou graag meer 
hersteltijd wensen na de nachtdienst. Het grootste nadeel van nachtarbeid is volgens de 
medewerkers het verstoorde bioritme en de klachten (vermoeidheid, 
stemmingswisselingen, verstoorde dagslaap, weinig energie) die daarmee gepaard gaan. 
Deze klachten zetten vervolgens druk op het sociale leven en –activiteiten. 
Er werden ook voordelen gerapporteerd. Over het algemeen vinden medewerkers de 
nachtdienst prettig omdat het rustig is en men op eigen tempo kan werken met het 
gevoel ‘eigen baas’ te zijn. Ook wordt de vrije tijd overdag en ’s avonds gewaardeerd 
vanwege de regelmogelijkheden die het oplevert in de privésituatie. De 
onregelmatigheidstoeslag wordt door een aantal medewerkers als bijkomend voordeel 
gezien. 
 
 
4.2 Resultaten en interventies 

Conditie 
In het onderzoek naar de effecten van lichttherapie en aangepaste voeding is de conditie 
‘nachtdienst’ als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat er primair gekeken is naar het 
aantal opeenvolgende diensten.  
In de zorg werkt men niet in regelmatige, traditionele roosters (bijvoorbeeld 3-ploegen, 
4-ploegen of 5-ploegenroosters) zoals in andere sectoren gebruikelijk is. Het aantal 
nachtdiensten per maand is niet per definitie minder, maar zijn niet regelmatig verspreid 
in een roostercyclus. Het komt vaak voor dat een verpleegkundige in het begin van de 
maand een blokje van twee nachtdiensten draait en aan het eind van de maand nog een 
blokje van twee.  Deze twee blokjes liggen dusdanig ver uit elkaar dat er geen sprake 
kan zijn van overdracht van  vermoeidheid waardoor ze tot dezelfde conditie kunnen 
worden gerekend, namelijk ‘blokje van twee nachtdiensten’. Zo kan een verpleegkundige 
meerdere malen tijdens de interventieperiode in deze conditie hebben gewerkt. In deze 
analyse zijn bijvoorbeeld voor elke verpleegkundige alle blokjes van twee diensten bij 
elkaar opgeteld en gemiddeld. Dat geldt ook voor alle enkele nachtdiensten, blokjes van 
drie en blokjes van vier nachtdiensten. Per groep wordt het totaal aantal enkele 
nachtdiensten of blokjes vermeldt, evenals het percentage compliance (het percentage 
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diensten waarin de verpleegkundigen in de testgroep aangaven het protocol gevolgd te 
hebben). 
 
4.2.1 Lichttherapie  

In deze paragraaf wordt de data gepresenteerd per conditie waarbij het effect van 
lichttherapie tijdens nachtdiensten aan de orde komt in het eventuele verschil tussen 
vermoeidheidsscores (Samn-Perelli schaal) van de testgroep en controlegroep. 
Uitgangspunt is om de twee ziekenhuizen steeds samen te nemen in één analyse. 
Hierdoor ontstaat er een grotere groep waardoor effecten robuuster worden (statistische 
power). Alle analyses zijn uitgevoerd met een Repeated Measures ANOVA model, tenzij 
anders vermeld. 
 
Conditie Enkele nachtdienst 
Het totaal aantal enkele diensten in de testgroep bedraagt 56, in de controlegroep 14. 
Compliance percentages per tijdstip: 87,5% (00:00 uur), 89,3% (02:00 uur), 78,6% (04:00 
uur), 60,7% (06:00 uur). 

 
Figuur 27: vermoeidheidsscores tijdens een enkele nachtdienst, per groep 
 
In figuur 27 is het tijdsverloop van de subjectieve vermoeidheidscores weergegeven, 
uitgesplitst voor de testgroep en controlegroep. De lineaire toename van vermoeidheid 
als functie van de tijd is voor beide groepen significant (TEST: F(3,81)=37,317, p<.001; 
CONTROLE: F(3,27)=11,952, p<.001). De twee groepen verschillen niet van elkaar. 
 
Conditie Blokje van twee nachtdiensten 
Het totaal aantal blokjes van twee nachtdiensten in de testgroep bedraagt 93, in de 
controlegroep 25. Compliance percentages per dienst: 79,7% (nachtdienst 1), 81,2% 
(nachtdienst 2). 
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Figuur 28: gemiddeld vermoeidheidsniveau voor nachtdienst 1 en 2 in een blokje van 
twee nachtdiensten, per groep 
 
In figuur 28 is te zien dat de gemiddelde vermoeidheidsscore voor de testgroep een 
lichte daling vertoont in nachtdienst 2 ten opzichte van nachtdienst 1. De controlegroep 
blijft nagenoeg gelijk in vermoeidheidsniveau. Er is geen sprake van een significant 
resultaat in deze analyse. 
 
Conditie Blokje van drie nachtdiensten 
Het totaal aantal blokjes van drie nachtdiensten in de testgroep bedraagt 44, in de 
controlegroep 16. Compliance percentages per dienst: 82,9% (nachtdienst 1), 83,6% 
(nachtdienst 2) en 82,4% (nachtdienst 3). 
 

 

 

 
Figuur 29: gemiddeld vermoeidheidsniveau voor 
nachtdienst 1, 2 en 3 in een blokje van drie 
nachtdiensten, per groep 

Figuur 30: verloop van vermoeidheidsscores 
gedurende de derde nachtdienst in een blokje 
van drie nachtdiensten, per groep 

 
In figuur 29 is het gemiddelde niveau van de subjectieve vermoeidheidscores 
weergegeven voor nachtdienst 1, 2 en 3, uitgesplitst voor de testgroep en controlegroep. 
De gemiddelde score van de controlegroep vertoont een lichte, niet significante stijging 
voor nachtdienst 2 en 3 ten opzichte van nachtdienst 1. De testgroep laat een 
significante (p=.001) daling zien voor nachtdienst 2 en 3 ten opzichte van nachtdienst 1. 
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De interactie tussen de testgroep en controlegroep is significant: dienst * groep: 
(F(2,74)=6,555, p=.002). Tijdens de laatste nachtdienst bedraagt de daling in 
vermoeidheid in de testgroep ten opzichte van de controlegroep 7,7%. De twee groepen 
verschillen niet van elkaar. 
 
In figuur 30 is het verloop van de vermoeidheidsscores te zien gedurende de derde (en 
laatste) nachtdienst. Met name in de tweede helft van de nachtdienst is er een daling in 
vermoeidheid waar te nemen in de testgroep ten opzichte van de controlegroep: 9,7% 
(04:00 uur) en 12,2% (06:00 uur). Er is een significant groepsverschil: (F(1,40)=6,825, 
p=.012). 
 
Conditie Blokje van vier nachtdiensten 
Het totaal aantal blokjes van vier nachtdiensten in de testgroep bedraagt 30, in de 
controlegroep 10. Compliance percentages per dienst: 86,7% (nachtdienst 1), 87,5% 
(nachtdienst 2), 85,8% (nachtdienst 3) en 86,7% (nachtdienst 4). 
 

 

 

 
Figuur 31: gemiddeld vermoeidheidsniveau voor 
nachtdienst 1, 2, 3 en 4 in een blokje van vier 
nachtdiensten, per groep 

Figuur 32: verloop van vermoeidheidsscores 
gedurende de vierde nachtdienst in een blokje 
van vier nachtdiensten, per groep 

 
In figuur 31 is het gemiddelde niveau van de subjectieve vermoeidheidscores 
weergegeven voor nachtdienst 1, 2, 3 en 4, uitgesplitst voor de testgroep en 
controlegroep. De gemiddelde score van de controlegroep blijft gedurende de eerste drie 
nachtdiensten vrijwel stabiel en vertoont alleen voor nachtdienst 4 een lichte stijging, 
een niet significant verloop van vermoeidheid over de vier nachtdiensten. De testgroep 
daarentegen laat een daling zien voor nachtdienst 2 en 3 ten opzichte van nachtdienst 1, 
waarna het vermoeidheidsniveau zich stabiliseert voor nachtdienst 4. Dit verloop is 
marginaal significant: (F(3,54)=2,353, p=.092). De interactie tussen de testgroep en 
controlegroep is niet significant. Het verschil tussen de twee groepen is niet significant 
maar vertoont wel een trend (F(1,22)=2,938, p=.10). Dienst 3 en 4 laten wel een 
(marginaal) significant groepseffect zien: respectievelijk (F(1,22)=3,525, p=.074) en 
(F(1,22)=3,809, p=.064). De daling in vermoeidheidsniveau in dienst 3 is 8,8%, in 
dienst 4 bedraagt deze 10,5%. 
In figuur 32 is het verloop van vermoeidheid te zien gedurende de vierde en laatste 
dienst, waarbij het verschil in vermoeidheid van de testgroep ten opzichte van de 
controlegroep tot bijna 14% kan oplopen. 
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Chronotype 
In het protocol van de lichttherapie-interventie is onderscheid gemaakt tussen 
ochtendtypes en avondtypes (zie Scenario 3: licht). In onderstaande analyse zijn de 
ochtendtypes uit de testgroep gekoppeld aan ochtendtypes uit de twee ziekenhuizen die 
meededen aan de roosterevaluatie. Deze verpleegkundigen hebben zelf geen interventie 
ondergaan en fungeren als zodanig als controlepersonen. Op deze manier is inzicht te 
verkrijgen wat het effect is van lichttherapie op chronotype. De analyse is gedaan voor 
de conditie drie nachtdiensten. 
 

  
Figuur 33: gemiddeld vermoeidheidsniveau 
voor nachtdienst 1, 2 en 3 in een blokje van 
drie nachtdiensten voor ochtendtype 

Figuur 34: gemiddeld vermoeidheidsniveau 
voor nachtdienst 1, 2 en 3 in een blokje van drie 
nachtdiensten voor avondtype 

 
In figuur 33 is te zien dat ochtendtypen die hebben deelgenomen aan het 
lichttherapieprotocol significant lager scoren op de vermoeidheidsschaal dan 
ochtendtypen die geen interventie hebben ondergaan (F(1,16)=5,477, p=.033). Figuur 
34 toont geen significant groepsverschil tussen avondtypen die het lichtprotocol hebben 
gevolgd en avondtypen die geen interventie hebben ondergaan (F(1,20)=.841, NS). 
Alleen tijdens de derde dienst vertonen de avondtypen een marginaal significante daling 
in vermoeidheid ten opzichte van de controlegroep: (F(1,21)=2,978, p=.090). 
 
Effectmeting vragenlijst 
Voorafgaand aan de interventie (0-meting) en na afloop (effectmeting) is bij alle 
deelnemers de vragenlijst afgenomen. In deze analyse is gekeken of de interventie 
lichttherapie ook effect had op de subschalen van de vragenlijst. Dit is berekend door de 
scores van de 0-meting af te trekken van de scores van de effectmeting. Dit is gedaan 
voor de verpleegkundigen in de testgroep en de controlegroep. Door de gemiddelden van 
deze verschilscores met elkaar te vergelijken middels een independent sample T-test 
kunnen eventuele effecten van de interventie bepaald worden. 
 
Subschaal Cognitief functioneren 
Voor de interventie lichttherapie is in de analyses alleen een effect gevonden op de 
subschaal Cognitief functioneren tijdens de nachtdienst. Deze subschaal heeft betrekking 
op processen als geheugen, concentratie en aandacht. De testgroep toonde een 
verbetering in cognitief functioneren ten opzichte van de controlegroep: t(61)=-2,075, 
p=.042. 
Het gevonden effect op deze subschaal zit met name in het verschil op een vraag over 
geheugen. Voorafgaand aan de interventie gaf 27,9% van de testpersonen in de 
vragenlijst aan het regelmatig, vaak of altijd moeilijk vinden om informatie te onthouden 
tijdens de nachtdienst. Na afloop van de interventie was dit gedaald tot 10,6%. De 
controlepersonen bleven in percentages nagenoeg gelijk: 23,8% vooraf tegen 22,2% na 
afloop. 
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Ook was er een beduidend verschil in een vraag over concentratie tijdens momenten van 
overdracht van patiëntgegevens. Voorafgaand aan de interventie gaf 42,6% van de 
testpersonen aan regelmatig, vaak of altijd moeite te hebben zich te concentreren tijdens 
momenten van overdracht van patiëntgegevens. Na afloop van de interventie was dit 
gedaald tot 23,4%. De controlepersonen bleven in percentages  nagenoeg gelijk: 23,8% 
vooraf tegen 22,2% na afloop. 
 
Op de subschalen Kwaliteit en duur dagslaap en nachtslaap, Motoriek, Gezondheid en 
Attitude werden geen effecten gevonden. 
 
Conclusies interventie Lichttherapie 
Lichttherapie beoogt de biologische ritmiek van medewerkers wat te verschuiven, 
zodanig dat vermoeidheid tijdens de nachtdienst afneemt en de duur en kwaliteit van de 
dagslaap (ofwel het herstelvermogen) toeneemt. Bovenstaande analyses bieden inzicht 
in de eerste aanname. Lichttherapie heeft geen dempend effect op vermoeidheid tijdens 
een enkele nachtdienst. Ook tijdens de tweede nachtdienst (in een blokje van twee 
opeenvolgende diensten) heeft lichttherapie nauwelijks effect. Pas tijdens de derde 
nachtdienst in een blokje van drie opeenvolgende diensten heeft lichttherapie een daling 
van vermoeidheid tot gevolg ten opzichte van medewerkers die geen lichttherapie 
hebben ontvangen. Hierbij valt op dat verpleegkundigen met name in de tweede helft 
van de nachtdienst een verminderde vermoeidheid rapporteren die kan oplopen tot iets 
meer dan 12%. Dit effect zien we ook tijdens de vierde nachtdienst (in een blokje van 
vier opeenvolgende diensten) met een daling in vermoeidheid van bijna 14% aan het 
eind van de dienst. 
Deze effecten zijn betrouwbaar te noemen gezien de hoge percentages compliance. Over 
het algemeen houden de verpleegkundigen in meer dan 80% van de diensten zich aan 
het lichttherapieprotocol. 
Duidelijk wordt dat met name ochtendtypen baat hebben bij lichttherapie. Zij vertonen 
een significante daling in hun vermoeidheid als gevolg van lichttherapie in tegenstelling 
tot de avondtypen. 
Uit de effectmeting van de vragenlijst blijkt dat lichttherapie hoofdzakelijk aspecten van 
het functioneren van verpleegkundigen tijdens de nachtdienst zelf kan verbeteren maar 
geen effect heeft op factoren die daarbuiten liggen en te maken hebben met 
herstelvermogen (duur en kwaliteit slaap) en gezondheid. 
 
4.2.2 Voeding 

Conditie Enkele nachtdienst 
Het totaal aantal enkele diensten in de testgroep bedraagt 57, in de controlegroep 15. 
Compliance percentages per tijdstip: 80,7% (00:00 uur), 93% (02:00 uur), 86% (04:00 uur), 
73,7% (06:00 uur). 
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Figuur 35: vermoeidheidsscores tijdens een enkele nachtdienst, per groep 

 
In figuur 35 is te zien dat de groep medewerkers die een aangepaste voedingsprotocol 
volgt tijdens nachtdiensten (testgroep) gedurende een enkele nachtdienst iets lager 
scoort op de vermoeidheidsschaal dan de controlepersonen. Dit groepseffect is echter 
niet significant. Dat geldt wel voor de lineaire toename van vermoeidheid als functie van 
de tijd, voor beide groepen: TEST: (F(3,81)=37,317, p<.001); CONTROLE: 
(F(3,27)=11,952, p<.001). 
 
Conditie Blokje van twee nachtdiensten 
Het totaal aantal blokjes van twee nachtdiensten in de testgroep bedraagt 51, in de 
controlegroep 16. Compliance percentages per dienst: 79,9% (nachtdienst 1) en 79,4% 
(nachtdienst 2). 
 

  
Figuur 36: gemiddeld vermoeidheidsniveau 
tijdens dienst 1 en 2 in een blokje van twee 
nachtdiensten, per groep 

Figuur 37: gemiddelde vermoeidheidsscores 
gedurende nachtdienst 1 en 2, per groep 

 
Figuur 36 toont aan dat de gemiddelde vermoeidheid voor nachtdienst 2 nagenoeg gelijk 
blijft aan nachtdienst 1 voor beide groepen (lichte daling is niet significant). Ook is te 
zien dat de testgroep consequent 9,7% lager scoort op de vermoeidheidsschaal ten 
opzichte van de controlegroep. Dit groepsverschil is significant: (F(1,29)=5,496, p=.026). 
In figuur 37 is zijn de gemiddelde vermoeidheidsscores van nachtdienst 1 en 2 te zien als 
functie van de tijd. De daling in vermoeidheid van de testgroep ten opzichte van de 
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controlegroep ligt tussen de 7% en 8,8% met uitzondering van het einde van de 
nachtdienst: 14,6%. 
 
Conditie Blokje van drie nachtdiensten 
Het totaal aantal blokjes van drie nachtdiensten in de testgroep bedraagt 25, in de 
controlegroep 6. Compliance percentages per dienst: 89% (nachtdienst 1), 77% (nachtdienst 
2) en 73% (nachtdienst 3). 
 

  
Figuur 38: gemiddeld vermoeidheidsniveau tijdens 
dienst 1, 2 en 3 in een blokje van drie 
nachtdiensten, per groep 

Figuur 39: verloop van vermoeidheidsscores 
gedurende de derde nachtdienst in een blokje van 
drie nachtdiensten, per groep 

 
De gemiddelde vermoeidheidsniveaus van de testgroep liggen voor alle drie 
nachtdiensten in een blokje van drie consequent  en significant lager dan de 
vermoeidheidsniveaus van de controlegroep, zoals te zien is in figuur 38 (F(1,18)=6,892, 
p=.017). Het verschil ligt tussen de 11,7% en 16,4%. In figuur 39 is het verloop van 
vermoeidheidsscores te zien gedurende de derde nachtdienst. De daling in vermoeidheid 
van de testgroep ten opzichte van de controlegroep is in het begin van de dienst nog 
7,7%, maar wordt groter naarmate de tijd vordert: 16,7% om 02:00 uur, 14,5% om 
04:00 uur en 26,8% om 06:00 uur. Het verschil tussen de twee groepen is significant: 
(F(1,18)=7,045, p=.016). De toename van vermoeidheid van de medewerkers in de 
controlegroep stijgt tijdens de derde dienst harder dan de vermoeidheid van 
medewerkers in de testgroep, zoals is te zien in figuur 39. Dit resulteert in een 
significante groep * tijdstip interactie: (F(3,54)=4,936, p=.004). 
 
Conditie Blokje van vier nachtdiensten 
In deze analyse waren er te weinig medewerkers in de conditie Blokje van vier 
nachtdiensten om daar een betrouwbare analyse mee uit te voeren. 
 
Effectmeting vragenlijst 
Voorafgaand aan de interventie (0-meting) en na afloop (effectmeting) is bij alle 
deelnemers de vragenlijst afgenomen. In deze analyse is gekeken of de interventie 
lichttherapie ook effect had op de subschalen van de vragenlijst. Dit is berekend door de 
scores van de 0-meting af te trekken van de scores van de effectmeting. Dit is gedaan 
voor de verpleegkundigen in de testgroep en de controlegroep. Door de gemiddelden van 
deze verschilscores met elkaar te vergelijken middels een independent sample T-test 
kunnen eventuele effecten van de interventie bepaald worden. 
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Subschaal Slaapkwaliteit dagslaap 
Voor de interventie aangepaste voeding is in de analyses een effect gevonden op de 
subschaal Slaapkwaliteit dagslaap. Deze subschaal heeft betrekking op verschillende 
aspecten van slaap, zoals de mate waarin men goed kan inslapen en doorslapen. De 
testgroep toonde een verbetering in slaapkwaliteit ten opzichte van de controlegroep: 
t(34)=2,439, p=.020. 
Het gevonden effect op deze subschaal zit met name in het verschil op een vraag over 
doorslapen. Voorafgaand aan de interventie gaf 65,7% van de testpersonen aan 
regelmatig, vaak of altijd last te hebben van een onderbroken dagslaap. Na afloop van de 
interventie was dit gedaald tot 51,9%. De controlepersonen bleven in percentages 
nagenoeg gelijk: 63,6% vooraf tegen 66,7% na afloop. 
 
Subschaal Gezondheid 
Er werd tevens een effect gevonden op de subschaal Gezondheid. Medewerkers in de 
testgroep rapporteerde na afloop van de interventie minder gezondheidsklachten dan de 
controlegroep: t(34)=3,239, p=.003. 
Het gevonden effect zit met name in het verschil op twee vragen: over ernstige hoofdpijn 
en vermoeidheidsverschijnselen. Wat betreft de vraag over ernstige hoofdpijn gaf 
voorafgaand aan de interventie 25,7% van de testpersonen aan regelmatig hiervan last 
te hebben. Na afloop van de interventie was dit gedaald tot 11,4%. Van de 
controlepersonen gaf 20% vooraf aan last te hebben van ernstige hoofdpijn, na afloop 
was dit 30%. 
Wat betreft de vraag over ernstige vermoeidheidsverschijnselen gaf voorafgaand aan de 
interventie 22,9% van de medewerkers uit de testgroep aan regelmatig hiervan last te 
hebben. Na afloop van de interventie was dit gedaald tot 11,4%. Controlepersonen 
verschilden niet in percentages: vooraf en na afloop had 20% hier regelmatig last van. 
 
Op de andere subschalen uit de vragenlijst – Cognitief en Motorisch functioneren op het 
werk, Attitude ten aanzien van nachtdienst, Duur van de dagslaap, Kwaliteit en duur van 
de nachtslaap – werden geen effecten gevonden. 
 
Conclusies interventie aangepaste voeding 
Aangepaste voeding beoogt het – onder invloed van de biologische klok niet optimaal 
functionerende - spijsverteringstelsel tijdens de nachtdienst minder te belasten en 
voeding aan te bieden met een juiste balans in eiwitten en koolhydraten waarvan uit 
onderzoek is gebleken dat het alertheid kan bevorderen en vermoeidheid kan tegengaan 
(zie Theoretisch kader). De hypothese was in deze interventie dat het aanpassen van de 
voeding in de nachtdienst een positief effect zou hebben op vermoeidheid en de 
gezondheid van medewerkers.  
De resultaten laten zien dat vanaf de conditie Blokje van twee nachtdiensten de 
vermoeidheid van medewerkers met aangepaste voeding in de nachtdienst significant – 
zo’n 10% – lager ligt ten opzichte van controlepersonen. Ook in de conditie Blokje van 
drie nachtdiensten is dit effect te zien waarbij de gemiddelde daling in vermoeidheid iets 
meer dan 16% bedraagt en deze in de derde nachtdienst kan oplopen tot meer dan 26%. 
Uit de effectmeting blijkt dat aangepaste voeding tijdens de nachtdienst een gunstig 
effect heeft op de kwaliteit van de dagslaap en enkele aspecten van gezondheid, zoals 
een vermindering in hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten. 
 
4.2.3 Roosterevaluatie 

De individuele roosters over een periode van drie maanden van de afdelingen CCU-
Hartbewaking en verpleegafdeling Cardiologie van een ziekenhuis en de afdeling ICU van 
een ziekenhuis zijn geanalyseerd met behulp van het programma CAS (zie Software, pag. 
13). 
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Allereerst wordt het individuele rooster volgens een bepaald format (zie figuur 40) 
geïmporteerd in het programma. 
 

 
Figuur 40: format individueel rooster voor analyse met CAS 
 
De volgende gegevens worden ingevoerd: 
De naam van de verpleegkundige, keuze uit drie verschillende groepindelingen (naam 
ziekenhuis, afdeling, nog een andere groepsindeling), begindatum dienst, begintijd dienst, 
einddatum dienst, eindtijd dienst en type dienst (Duty1 = dagdienst, Duty2 = 
avonddienst en Duty3 = nachtdienst). 
 
Vervolgens zijn de volgende individuele kenmerken zijn meegenomen  in de 
roosteranalyse: 
 

• Mate van flexibiliteit in slaapgewoonten 
• Gemiddelde tijdstip van opstaan (na nachtslaap) 
• Aantal uren nachtslaap 
• Chronotype 
• Neiging om te dutten 

 
Deze gegevens zijn middels het vragenlijstonderzoek voor alle individuen gemeten. De 
mate van flexibiliteit in slaapgewoonten is rechtstreeks genomen uit de subschaal van de 
vragenlijst. Het gemiddelde tijdstip van opstaan is berekend door het tijdstip van opstaan 
in een werkperiode te delen door het tijdstip van opstaan in vrije tijd. De reden hiervoor 
is dat men over het algemeen tijdens een werkperiode wat eerder opstaat omdat men op 
tijd op het werk moet zijn en dat men in een periode van vrije tijd geneigd is om langer 
in bed te blijven (uitslapen). Door deze twee tijdstippen te middelen is er een beeld 
ontstaan van het gemiddelde tijdstip van opstaan. Op dezelfde manier zijn de benodigd 
aantal uren nachtslaap berekend (door de duur tijdens werkdagen en vrije tijd te 
middelen). Informatie over chronotype en neiging om te dutten kwam eveneens 
rechtstreeks uit de vragenlijst. 
 
Middels een interface in CAS kunnen deze kenmerken in de analyse meegenomen worden 
(zie figuur 41). 
 

 
Figuur 41: invoer individuele kenmerken CAS 
 



 

 49 

 
Output 
Op basis van het individuele rooster wordt voor iedere medewerker een individueel 
activiteitenpatroon berekend, waarbij het slaap/waakpatroon rond de werktijden 
voorspeld worden op basis van de individuele kenmerken (zie figuur 42). 
 

 
Figuur 42: voorbeeld van een individueel werk/waak/slaap activiteitenpatroon over een periode van 
drie maanden. Zwarte balkjes = slaapperiode, witte balkjes = waakperiode, lichtblauwe balkjes = 
dagdienst, donkerblauwe balkjes = avonddienst, grijsblauwe balkjes = nachtdienst. 
 
Alle gegevens uit het individuele activiteitenpatroon worden gebruikt om voor iedere 
medewerker een Fatigue Index  (vermoeidheidsscore) te berekenen. Door deze in een 
histogram te plotten wordt een overzicht verkregen van de verdeling van 
vermoeidheidsscores over alle medewerkers van de betreffende afdeling, zie figuren 42, 
43 en 44. 
 

 
Figuur 42: verdeling medewerkers ziekenhuis, afdeling CCU, op basis van individuele 
vermoeidheidsscores. 
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Figuur 43: verdeling medewerkers ziekenhuis, afdeling VCAR, op basis van individuele 
vermoeidheidsscores. 

 
Figuur 44: verdeling medewerkers ziekenhuis, afdeling ICU, op basis van individuele 
vermoeidheidsscores. 
 
 
Deze Fatigue Index is feitelijk een gemiddelde score op basis van het verloop van de 
vermoeidheid gedurende elke werkperiode. Dit verloop kan geplot worden zodat de 
verschillende niveaus in vermoeidheid – groen is alert, geel is gemiddeld en rood is 
verhoogd vermoeidheidsrisico – zichtbaar worden. In figuur is te zien dat de betreffende 
verpleegkundige tussen 16 en 20 april 2011 vijf nachtdiensten achter elkaar heeft 
gewerkt en aan het eind van de maand nog eens drie nachtdiensten. De 
vermoeidheidsniveaus in deze diensten komen in het rood, terwijl de niveaus van de 
andere diensten er omheen niet in het rood komen. 
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Figuur 45: individueel vermoeidheidspatroon tijdens verschillende werkperioden 
 
Zoals is te zien in figuur 42 -44 zijn de medewerkers verdeeld in lage Fatigue Index 
(groene staafjes) en hoge Fatigue Index (gele staafjes). De ‘groene’ medewerkers met 
een zeer lage Fatigue Index (tussen de 10 en 20) werken niet in nachtdienst. 
Medewerkers die wel in nachtdienst werken kunnen een Fatigue Index hebben tussen de 
20 en 30, wat betekent dat zij op basis van hun rooster en kenmerken relatief goed 
bestand zijn tegen nachtdienst en blijven wat betreft vermoeidheid het grootste gedeelte 
van de nachtdienst uit het rood (zie figuur 46, verpleegkundige 3). Medewerkers in het 
geel, met een Fatigue Index tussen de 30 – 40 zijn minder goed bestand tegen 
nachtdienst en zitten wat betreft vermoeidheid het merendeel van hun nachtdienst in het 
rood (zie figuur 47, verpleegkundige 1). Medewerkers met een Fatigue Index boven de 
40 zitten wat betreft hun vermoeidheid de gehele nachtdienst in het rood (zie figuur 48, 
verpleegkundige 2).  
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Figuur 46: verpleegkundige met Fatigue Index 27 Figuur 47: verpleegkundige met Fatigue Index 35 

 

 

Figuur 48: verpleegkundige met Fatigue Index 44  
 
Toepassingen 
Vooraf: plannen roostering en bezetting 
Roosters worden uiteraard van tevoren gemaakt. Met behulp van de roosteranalyses van 
CAS kan de medewerker verantwoordelijk voor roostering en bezetting op voorhand 
voorspellen waar de grootste vermoeidheidsrisico’s zich gaan voordoen. Een bezetting in 
een nachtdienst van bijvoorbeeld twee verpleegkundigen met een hoge Fatigue Index 
brengt meer risico met zich mee dan wanneer je een verpleegkundige met een hoge 
Fatigue Index koppelt aan een verpleegkundige met een lage Fatigue Index (zie Figuur 
49). Op deze manier kan het vermoeidheidsrisico beter verspreid worden. 
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Bezetting met hoog risico Bezetting met gespreid risico 

 
Verpleegkundige 1: hoge Fatigue Index (35) Verpleegkundige 1: hoge Fatigue Index (35) 

Verpleegkundige 2: hoge Fatigue Index (44) Verpleegkundige 3: lage Fatigue Index (27) 

Figuur 49: voorbeeld van een bezetting nachtdienst met een hoog vermoeidheidsrisico 
(linkerkolom) en een gespreid vermoeidheidsrisico (rechterkolom) 
 
Tijdens: vermoeidheid mitigerende interventies 
Het is mogelijk om in CAS aan te geven wanneer en bij wie er in een nachtdienst een 
interventie kan worden toegepast – bijvoorbeeld lichttherapie of een aangepast 
voedingsprogramma. Hierdoor kunnen gerichte interventies gepland en toegepast 
worden om tijdens de nachtdienst het vermoeidheidsrisico te minimaliseren door de tijd 
dat een verpleegkundige met zijn vermoeidheid onder de kritische grens zit (‘in het 
rood’) te verminderen (zie figuur 50). 
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Figuur 50: effect van interventie op vermoeidheidscurve tijdens een nachtdienst 
 
Achteraf: foutenanalyse 
Tijdens de werkzaamheden van verpleegkundigen worden ook medische fouten gemaakt. 
Met behulp van de CAS-data kan men de datum en tijdstip van de fout koppelen aan het 
vermoeidheidsniveau op dat moment van de betrokken medewerker. Op deze wijze kan 
de afdeling een inschatting maken of de gemaakte fout eventueel 
vermoeidheidsgerelateerd was (zie figuur 51) en met behulp van bovengenoemde 
toepassingen (aanpassingen in roosters en bezetting of het inzetten van vermoeidheid 
mitigerende interventies) het risico op vermoeidheidsgerelateerde fouten verminderen. 
 

 
Figuur 51: koppeling gegevens CAS en medische fouten. 
 
Conclusies roosterevaluatie 
Uit de analyses van de individuele roosters en –kenmerken van verpleegkundigen blijkt 
dat er spreiding zit in de Fatigue Index. Voor de drie ziekenhuizen geldt dat ongeveer de 
helft van de medewerkers die ingeroosterd waren tijdens de onderzoeksperiode een 
Fatigue Index hebben die wijst op potentiële vermoeidheidrisico’s tijdens de nachtdienst. 
In een paar gevallen zijn er medewerkers met de Fatigue Index van boven de 40, wat 
duidt op een reëel vermoeidheidsrisico tijdens de nachtdienst.  
Het gebruik van de software in de planning, in combinatie met de voorgestelde 
interventies of tijdens foutenanalyses kan deze vermoeidheidsrisico’s verminderen 
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4.2.4 Vermoeidheid als risicofactor 

In dit rapport is de factor vermoeidheid meerdere malen in verband gebracht met 
veiligheidsrisico’s. In het theoretisch kader is te lezen dat uit onderzoek blijkt dat 
vermoeidheid een verhoogd risico op fouten en ongelukken met zich mee brengt. Dit 
onderzoek heeft getracht eenzelfde analyse te maken door de subschaal Incidenten uit 
de vragenlijst te koppelen aan de vermoeidheidsscores zoals tijdens de nachtdiensten 
gemeten met de Samn-Perellischaal. De subschaal Incidenten heeft betrekking op fouten 
maken bij het aflezen van apparatuur, het invullen van patiëntgegevens of het foutief 
afgeven van medicatie.  
In deze analyse zijn medewerkers verdeeld in twee groepen. Groep 1 gaf in de 0-meting 
van het vragenlijstonderzoek op de subschaal Incidenten zelden of nooit dergelijke 
fouten te maken inde nachtdienst. Groep 2 had tijdens de 0-meting aangegeven dat dit 
soms gebeurd. 
 
            Incidenten tijdens nachtdienst 

 
Figuur 52: het verschil in gemiddelde vermoeidheidsscores in de conditie Enkele nachtdienst 
tussen medewerkers die rapporteren zelden of nooit een fout te maken en medewerkers die 
rapporteren dit soms te doen. 
 
In Figuur 52 is te zien dat de vermoeidheidsscores van groep 1 (zelden of nooit een fout, 
blauwe lijn) consequent lager zijn dan die van groep 2 (soms een fout, groene lijn). Dit 
groepsverschil is significant (F(1,22)=5,250, p=.032). 
 
Fouten worden gemaakt doordat medewerkers niet in staat zijn optimaal te functioneren. 
In deze analyse zijn medewerkers weer in twee groepen verdeeld: groep 1 had tijdens de 
0-meting op de subschalen Cognitief en Motorisch functioneren aangegeven nooit tot 
soms moeite te hebben met functioneren tijdens de nachtdienst. Groep 2 had 
aangegeven dit soms of regelmatig te ervaren. 
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        Cognitief functioneren          Motorisch functioneren 

  
Figuur 53: het verschil in gemiddelde 
vermoeidheidsscores in de conditie Enkele 
nachtdienst tussen medewerkers die 
rapporteren nooit tot soms moeite te hebben 
met cognitief functioneren tijdens de 
nachtdienst en medewerkers die rapporteren dit 
soms tot regelmatig te hebben. 

Figuur 54: het verschil in gemiddelde 
vermoeidheidsscores in de conditie Enkele 
nachtdienst tussen medewerkers die 
rapporteren nooit tot soms moeite te hebben 
met motorisch functioneren tijdens de 
nachtdienst en medewerkers die rapporteren dit 
soms tot regelmatig te hebben. 

 
In de figuren 53 en 54 is te zien dat groep 1 (nooit tot soms moeite met functioneren 
tijdens nachtdienst, blauwe lijn) consequent lager scoort op de vermoeidheidsschaal dan 
groep 2 (soms tot regelmatig moeite met functioneren tijdens nachtdienst, groene lijn). 
In het geval van Cognitief functioneren (figuur 53) resulteert dit in een significant 
groepseffect: (F(1,24)=6,983, p=.014). In het geval van Motorisch functioneren 
resulteert dit in een marginaal significant groepseffect: (F(1,24)=3,670, p=.067). 
 
Conclusie 
Uit deze analyse blijkt dat vermoeidheid tijdens de nachtdienst aangemerkt kan worden 
als veiligheidsrisico. Medewerkers die van tevoren in de vragenlijst aangaven soms een 
fout te maken, bleken tijdens het onderzoek ook in de nachtdienst zelf een verhoogde 
vermoeidheid te rapporteren. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de bevinding dat moeite 
met cognitief en motorisch functioneren tijdens de nachtdienst - een belangrijke oorzaak 
voor het maken van fouten – eveneens direct gerelateerd is het vermoeidheidsniveau 
van medewerkers. 
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5 DISCUSSIE 

 
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat vermoeidheid tijdens de nachtdienst 
niet langer een voldongen feit is maar is te managen met praktische interventies als 
lichttherapie en aangepaste voeding. Het blijkt dat lichttherapie de vermoeidheid tijdens 
de nachtdienst tot bijna 14% kan verminderen. Voor aangepaste voeding geldt dat 
vermoeidheid tijdens de nachtdienst zelfs tot meer dan 26% te verminderen is. 
Bovendien verbetert lichttherapie het cognitief functioneren van verpleegkundigen tijdens 
de nachtdienst, met name het geheugen en concentratie. Aangepaste voeding verbetert 
de slaapkwaliteit van de dagslaap (na afloop van een nachtdienst), evenals klachten over 
ernstige hoofdpijn en algehele vermoeidheid. 
Gesteld kan worden dat de centrale onderzoeksvraag “Kunnen voorgestelde interventies 
zowel de acute (veiligheidsrisico’s) als de lange termijn (gezondheidsrisico’s) gevolgen 
van nachtarbeid mitigeren?” bevestigend kan worden beantwoord. Dat is van belang 
gezien de wetenschappelijke werkelijkheid die wordt geschetst in het theoretisch kader. 
Onregelmatig werk, met name nachtarbeid, vormt een extra belasting voor medewerkers 
waarbij vermoeidheid en gezondheidsklachten de veiligheid op het werk en duurzame 
inzetbaarheid van personeel onder druk zet. Ook uit dit onderzoek blijkt dat 
medewerkers overdag slecht slapen, nachtdiensten het bioritme verstoren en de daaruit 
volgende vermoeidheid en stemmingswisselingen het sociale leven van medewerkers in 
negatieve zin beïnvloeden.  
Er zijn tevens een paar andere vermeldenswaardige zaken. Allereerst is te concluderen 
dat zowel lichttherapie als voeding geen effect hebben tijdens een enkele nachtdienst. In 
het geval van lichttherapie heeft deze interventie pas effect tijdens een blokje van drie 
nachtdiensten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de faseverschuiving die beoogd 
wordt met het aanbieden van lichtpulsen tijdens een enkele nachtdienst niet voldoende is, 
maar dat er meerdere nachtdiensten achter elkaar nodig zijn om een faseverschuiving te 
bewerkstelligen om een vermoeidheidsverminderend effect te sorteren. Voeding is 
effectief tijdens een blokje van twee en drie nachtdiensten, waarbij opvalt dat in het 
blokje van twee tijdens de eerste nachtdienst wel een vermoeidheidsverminderend effect 
is gevonden. Wellicht geeft het draaien van een enkele dienst een andere 
vermoeidheidsbeleving dan bij het werken in een reeks nachtdiensten. Een sluitende 
verklaring waarom de interventies lichttherapie en voeding geen effect hebben tijdens 
een enkele nachtdienst is op basis van de resultaten van dit onderzoek niet voorhanden. 
Ten tweede valt op dat aangepaste voeding een groter mitigerend effect heeft op de 
vermoeidheid in de nachtdienst dan lichttherapie. Dat kan te wijten zijn aan de relatief 
geringe blootstelling aan licht (drie pulsen van 15 minuten), of aan de veronderstelling 
dat de belasting van het spijsverteringsstelsel door slecht verteerbaar voedsel, te veel 
eetmomenten en een ongunstige samenstelling van de voeding (teveel koolhydraten) 
relatief groot is en medewerkers veel energie kost. Met name met inzet van aangepaste 
voeding als interventie is winst te behalen als het gaat over vermoeidheidsmanagement. 
Te meer omdat er aan lichttherapie een belangrijk bezwaar kleeft. Recentelijk komt 
vanuit de wetenschap steeds meer onderzoeksresultaten naar voren waaruit blijkt dat de 
lichtomstandigheden tijdens de nachtdienst oorzaak kunnen zijn van ernstige 
gezondheidsrisico’s, met name (borst)kanker (Stevens, 2009). Er is groeiende consensus 
dat dit te wijten is aan de onderdrukking van melatonine, dat naast het ‘slaaphormoon’ 
optreedt als een zeer krachtige antioxidant en actief betrokken is bij herstelprocessen in 
het lichaam op celniveau. Een verstoring van de productie van melatonine zou het risico 
op het ontstaan van kankercellen vergroten (Stevens, 2009). 
Er is echter een alternatief voor lichttherapie. Een recente uitvinding aan de universiteit 
van Toronto heeft aangetoond dat het filteren van licht, waarbij een smalle bandbreedte 
uit het spectrum van het aanwezige (kunst)licht weggefilterd wordt waarmee de positieve 
effecten van licht tijdens de nacht behouden blijven (alertheid blijft op peil, minder 
fouten) en de negatieve effecten van licht op de gezondheid (onderdrukking van 
melatonine) worden tegengegaan. (Rahman et al., 2011). 
Ten derde blijkt uit de 0-meting van dit onderzoek dat individuele kenmerken als leeftijd 
en chronotype bepalend zijn ten aanzien van factoren als functioneren tijdens de 
nachtdienst, werk-privé balans, gezondheid en attitude. Daarbij valt op dat de groep 
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ouderen (50 jaar en ouder) zich in positieve zin onderscheid ten opzichte van hun 
collega’s in de zogenaamde middengroep (35 tot 49 jaar), een resultaat dat 
overeenkomst met de bevindingen uit het IVA-rapport over werken in nachtdienst in de 
zorg (Roman & van Wersch, 2011). Uit de resultaten van de analyses van de interventies 
blijkt tevens dat ochtendtypen veel beter te reageren op lichttherapie dan avondtypen. 
Ook de roosterevaluatie laat duidelijk zien dat individuele kenmerken als chronotype, 
flexibiliteit in slaapgewoonten en slaapgedrag in combinatie met het individuele rooster 
resulteert in een spreiding van (voorspelde) vermoeidheidsrisico’s tijdens de nachtdienst. 
Blijkbaar spelen deze individuele aspecten een rol in de mate waarop een medewerker 
zich verhoudt ten aanzien van zijn of haar werk- en rusttijden als het gaat over (veilig) 
functioneren op het werk. 
Tenslotte toont dit onderzoek aan dat vermoeidheid een risicofactor is als het gaat over 
patiëntveiligheid. Medewerkers die voorafgaand aan de interventies in de 0-meting 
aangaven zelden of nooit medische fouten te maken bleken tijdens de nachtdienst 
consequent lager te scoren op de vermoeidheidsschaal dan medewerkers die vooraf 
aangaven soms een medische fout te maken. Deze analyse biedt hiervoor een mogelijke 
verklaring door de bevinding dat vermoeidheid van invloed is op het cognitief en 
motorisch functioneren tijdens de nachtdienst. 
De verschillende bevindingen uit dit onderzoek zoals hierboven beschreven laten zich 
goed combineren in een integrale aanpak van vermoeidheid ofwel 
vermoeidheidsmanagement. Middels de software die gebruikt is om werk- en rusttijden 
te beoordelen kunnen individuele kenmerken toegevoegd worden om te komen tot een 
inschatting van vermoeidheidsrisico’s. Op basis hiervan kunnen de interventies zoals 
getest in dit onderzoek gericht worden ingezet om vermoeidheid waar wenselijk te 
mitigeren. Daarnaast is het mogelijk om de gegevens uit de roosterevaluatie in te zetten 
bij vraagstukken rond roostering en bezetting en het (achteraf) beoordelen van de 
waarschijnlijkheid of vermoeidheid een rol heeft gespeeld bij gemaakte fouten of 
incidenten. 
 
Aanbevelingen 
Het strekt tot aanbeveling in de zorg – sectorbreed – vermoeidheidsmanagement te 
introduceren als een effectief middel om veiligheid op het werk en gezondheid van 
medewerkers te bevorderen. Met name veiligheid is een belangrijk aspect: uit dit en 
andere onderzoeken blijkt dat vermoeidheid een risicofactor is als het gaat over 
zorgvuldig medisch handelen en veroorzaakt als zodanig een toename in het aantal 
medische fouten (Rogers, 2008). Nu is gebleken dat vermoeidheid middels praktisch 
toepasbare interventies kan worden gemitigeerd is het aan te raden deze te 
implementeren. Dit kan op drie niveaus: 
 
Sector: 

• Beleidsontwikkeling: vermoeidheidsmanagement op de nationale en Europese 
agenda; 

• vermoeidheidsmanagement als onderdeel van Cao-onderhandelingen; 
    
Organisatie:  

• Resultaten van dit onderzoek als basis van bewustwording en inzicht in 
prevalentie vermoeidheidsgerelateerde risico’s op het gebied van inzetbaarheid 
van medewerkers, patiëntveiligheid en de daarmee - verborgen - kosten 
(business case); 

• Vermoeidheidsmanagement als onderdeel van het Veiligheidsmanagement 
Systeem (VMS) en andere programma’s (gezondheidsmanagement, leeftijdsfase 
bewust personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, klanttevredenheid); 

• Aanpassen van de werkomgeving middels inzetten van praktische interventies; 
 
Individueel: 

• Bewustwording: voorlichting en training van (aanstaand) personeel 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Voedingsrichtlijn voor deelnemers ZELF (samenvatting) 

 
Het onderzoek voeding en nachtdienst bestaat uit twee gedeelten: 

 

• Deelnemers krijgen in het 

midden en aan het eind van de 

nachtdienst aangepaste 

voeding van het ziekenhuis; 

• De eerste maaltijd – thuis, 

voorafgaand aan de 

nachtdienst – eventuele 

tussendoortjes en dranken 

tijdens de nachtdienst vallen 

onder de verantwoordelijkheid 

van de deelnemer zelf. 

 

Voor dat laatste gedeelte zijn er 

richtlijnen opgesteld. Aan de 

deelnemers in de testgroep wordt 

gevraagd deze richtlijnen gedurende het onderzoek zo goed mogelijk te volgen. 

 

Avondmaaltijd (eerste maaltijd): 

zetmeelbron weg laten of verminderen. 
 

• Kook vers, maak gedurende de testperiode geen gebruik van voeding uit potjes of 
blik of kant-en-klaar voedsel.  

 
• Wees niet te zuinig met je portie, eet zoveel als je wilt.  

 
• Niet alleen maar groente/rauwkost eten, altijd met eiwitbron erbij! 

 
• Drink bij de maaltijd een glas water. 

 
Begin van je nachtdienst tot tweede maaltijd (periode 23:00 – 01:30 uur) 

Tussendoortje 

Het eten van een tussendoortje voorafgaand aan de tweede maaltijd is af te raden. 
Tussendoortjes worden vaak gegeten uit gewoonte of verveling, niet omdat we het nodig 
hebben. 
 
Mocht je echt een tussendoortje nodig hebben, eet deze dan aan het begin van je dienst 
(23.00 uur). Neem je tussendoortje mee van thuis! 

 

Dranken 

Houdt koffiegebruik beperkt tot max 3-4 kopjes. Je maag gaat in de ruststand, koffie kan 
snel gaan irriteren. Koffiemelk mag, géén suiker of zoetjes! 
 
Bij thuiskomst 

Eet na thuiskomst niets meer! Het hapje aan het eind van de nachtdienst is voldoende 
om je zonder hongergevoel te laten slapen. Na thuiskomst nog eten kan de dagslaap 
negatief beïnvloeden. Drink hooguit nog een kopje warme melk (eventueel met honing). 
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Bijlage 2: Voedingsrichtlijn voor deelnemers ZIEKENHUIS (samenvatting) 

 
Het onderzoek voeding en nachtdienst bestaat uit twee gedeelten: 

 

• Deelnemers krijgen in het midden 

en aan het eind van de nachtdienst 

aangepaste voeding van het 

ziekenhuis; 

• De eerste maaltijd – thuis, 

voorafgaand aan de nachtdienst – 

eventuele tussendoortjes en 

dranken tijdens de nachtdienst 

vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de 

deelnemer zelf. 

 

Wat betreft het eerste gedeelte zijn staat 

hieronder wat je als deelnemer kan verwachten en op welk tijdstip. 

 

Tweede maaltijd 

Nuttig je tweede maaltijd rond 01.30 – 02.00 uur. Deze zal worden verstrekt door het 
ziekenhuis. 
 
Derde maaltijd (= hapje) 

Nuttig je derde maaltijd aan het eind van de nachtdienst, tussen 06.00 en 07.00 uur. 
Dit is een kleine, koolhydraatrijke maaltijd en zal worden verstrekt door het ziekenhuis. 
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Bijlage 3: Specificaties lichttherapielamp 

 

 


