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1.321.000 werknemers (2019)
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Blad1

				regelmatig		soms

		2003		755		455

		2004		757		446

		2005		776		431

		2006		789		460

		2007		776		493

		2008		774		504

		2009		819		493

		2010		753		542

		2011		684		574

		2012		685		561

		2013		703		580

		2014		673		553

		2015		664		605

		2016		699		559

		2017		732		612

		2018		756		559

		2019		707		614







Percentage werkenden in 
nachtdienst naar leeftijd 

CBS 2019, soms+regelmatig nachtwerk
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Sterk bewijs

| Gezondheidsraad6

Diabetes mellitus type (2)
verband tussen aantal jaren nachtwerk en diabetes

7 % kans op diabetes door 40 jaar nachtwerk

Hart- en vaatziekten
verband tussen aantal jaren nachtwerk en hart- en vaatziekten

8 % kans op HVZ door 40 jaar nachtwerk

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



Sterk bewijs

| Gezondheidsraad7

Slaap- en vermoeidheidsproblemen
(verkorte slaapduur, verslechterde slaapkwaliteit, 

slaperigheid, vermoeidheid)

Ca. 1,5 – 2 maal vaker bij nachtwerkers 
dan bij dagwerkers

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



Gezondheidsraad (2017): 
Geen verband met nachtwerk

Geen verband met het aantal jaren nachtwerk

IARC (WHO) 2019: 
Probably carcinogenic to humans

Voornamelijk op basis van dierproeven

Bewijs niet eenduidig: Borstkanker

| Gezondheidsraad8





Conclusies GR preventie

Voor preventie lange termijn effecten geen bewezen 
maatregelen

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

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

GR terughoudend



Conclusie Gezondheidsraad

Op basis van de bewezen nadelige 
gezondheidseffecten adviseert de 
Raad om nachtwerk waar mogelijk 

te beperken
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Indeling van de richtlijn

1 Gezondheidseffecten van 
nachtwerk  ✔

2 Preventieve maatregelen
3 PMO 
4 (Individuele begeleiding en 

interventies) 

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



Preventieve maatregelen

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

2. Adviseer op 
organisatieniveau
en adviseer aan 
individuele werknemers

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



Adviezen op 
organisatieniveau

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

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



Zo min mogelijk?  

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



Voorbeeld: 
Vuistregels voor gezond roosteren

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

6 diensten
7 Duur van de dienst: maximale arbeidsduur per dienst 9 uur (bij nachtdiensten 8 

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

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

zwaarte van het rooster

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



Voorbeeld: Adviezen over slaaphygiëne en 
thuismaatregelen aan individuele werknemers

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

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

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

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

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



Preventief Medisch 
Onderzoek

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

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

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



PMO
Identificeer werknemers:
• met slaapproblemen / vermoeidheid
• met verhoogd risico op cardiometabole 

aandoeningen
• die problemen ervaren vanwege de 

arbeidsomstandigheden ’s nachts

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

Analyseer de resultaten op groeps-
niveau en gebruik de uitkomsten voor:
• RI&E
• Plan van Aanpak (keuze interventies)





Meer weten? 



Samengevat

Nachtwerk kent grote 
gezondheidsrisico’s

En zijn geen bewezen interventies 
tegen lange termijn effecten

Dus: geen nachtwerk, tenzij
Als het toch niet anders kan: volg de 

richtlijn 
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