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Inhoud abstract: Nachtwerk heeft grote gezondheidsrisico’s. Volgens de 

Gezondheidsraad komen slaapproblemen, diabetes, en hart- en vaatziekten beduidend 

meer voor bij mensen die ’s nachts werken of hebben gewerkt. De Raad adviseert 

daarom nachtwerk, waar mogelijk, te beperken. In juli 2019 heeft IARC, een instituut 

van de WHO, opnieuw bevestigd dat ’s nachts werken waarschijnlijk kan leiden tot 

kanker. In Nederland werken meer dan 1,3 miljoen werknemers ‘s nachts, waarvan de 

helft regelmatig. Voorkomen en beperken van risico’s door nachtwerk is dus van groot 

belang, maar tegelijkertijd is er weinig eenduidigheid. Er is een enorme verscheidenheid 

aan adviseurs, methodes en bureautjes die allemaal in meer of mindere mate, veelal 

slecht bewezen, succes claimen. De Googlende nachtwerker en arbeidshygiënist kunnen 

gemakkelijk verdwalen in een woud al dan niet goedbedoelde adviezen van instantie, van 

het RIVM tot het damesblad Margriet. In haar reactie op het advies van de 

Gezondheidsraad heeft staatssecretaris van Ark aangegeven dat nachtwerk in de RIE in 

kaart moet worden gebracht, en zoveel mogelijk beperkt dient te worden. In een plan 

van aanpak worden dan maatregelen gewogen en geordend, waarbij de 

arbeidshygiënische strategie en de bewezen effectiviteit leidend zijn. Verder roept de 

staatsecretaris de bedrijfsartsenvereniging NVAB op om een richtlijn voor handelen van 

de bedrijfsarts op te stellen. De NVAB heeft daarop een multidisciplinaire commissie aan 

het werk gezet die, onder meer na een praktijktest van het concept, begin 2020 de 

richtlijn Nachtwerk heeft vastgesteld. Richtlijnen van de NVAB gaan vanzelfsprekend over 

het handelen van de bedrijfsarts. In de richtlijn voor nachtwerk is juist ook een belangrijk 

deel gewijd aan de mogelijkheden voor preventie, het domein dat bedrijfsartsen delen 

met arbeidshygiënisten. In de werkgroep die de richtlijn opstelde zaten dan ook 

verschillende preventiedeskundigen. De Richtlijn bevat vier onderdelen: 

Gezondheidseffecten, (effectiviteit van) preventieve maatregelen, inrichting van het PMO, 

en individuele begeleiding en mogelijke interventies. Bij de preventieve maatregelen 

wordt uiteraard onderscheid gemaakt tussen maatregelen op organisatieniveau en op 

individueel niveau. De inhoud van de Richtlijn, en met name het eerste deel, is van groot 

belang voor de arbeidshygiënist. Daarom zal deze worden gepresenteerd en toegelicht.  

 

 


