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Inleiding: In Nederland alleen al werken 1,3 miljoen mensen ‘s nachts, waarvan 

700.000 regelmatig. Dit aantal is in de afgelopen 15 jaar eerder gestegen dan gedaald. 

Dat nachtwerk leidt tot slaapproblemen en vermoeidheid wisten we natuurlijk. De laatste 

jaren is er bovendien een hevige discussie gevoerd over risico op borstkanker. Hierdoor 

zijn de andere gezondheidseffecten ten onrechte een beetje buiten de aandacht 

gebleven.  

Conclusie: De nieuwste inzichten laten zien dat er voor risico op borstkanker eigenlijk 

maar weinig bewijs is. Daarentegen is er juist een fors risico op het ontwikkelen van 

cardiometabole aandoeningen; volgens een recent rapport van de Gezondheidsraad is de 

extra kans op diabetes na een leven met regelmatig nachtwerk zo’n 7 %, en daar 

bovenop de extra kans op hart- en vaatziekten 8 %. Dit betekent dat jaarlijks 1200 

mensen diabetes krijgen door het nachtwerk, en 1400 een hartvaatziekte. Veel 

werknemers met nachtdiensten hebben slaap- en vermoeidheidsproblemen. Dit kan 

uitgroeien tot een Shift Work Disorder, een beroepsziekte met ernstige slaap- en 

vermoeidheidsklachten. Voorzichtig geschat leidt een kleine 10 % van de 

nachtwerkenden daaraan, dat zijn zo’n 50.000 werknemers. Door gebrek aan slaap stijgt 

bovendien het risico op bedrijfsongevallen en letsel met een derde tot de helft. De 

biologische klokken die ons ritme bewaken zijn hardnekkig. Daardoor ontstaan bij 

mensen in een ander (nacht) ritme vervelende fricties; de interne klok wil slaap, of eten, 

of juist alertheid, maar de baas wil op hetzelfde moment iets heel anders van zijn 

medewerkers. Door de hardnekkigheid van die klok ontstaan de gezondheidsproblemen, 

maar is het ook erg lastig om preventieve maatregelen te nemen. In een eerder rapport 

van de Gezondheidsraad wordt geconcludeerd dat alleen voorwaarts roteren en korte 

slaapjes bewezen nut hebben voor de korte termijn effecten. Effectieve interventies die 

de lange termijn effecten zouden kunnen voorkomen zijn niet bekend. Wat natuurlijk wel 

effectief is, is verschuiving van nachtwerk naar dagwerk. Voor sommige soorten werk 

(hulpdiensten, gezondheidszorg) is dat niet mogelijk, maar veel ander werk kan in 

principe ook overdag gedaan worden. De arbeidshygiënist kan er voor zorgen dat de 

risico’s van nachtwerk goed benoemd worden (laat ze niet weg omdat ze ‘onvermijdelijk’ 

zijn), en goed worden geëvalueerd. En natuurlijk moet worden benadrukt dat voorkomen 

of verminderen veruit de beste remedie is.  

 

 

 


