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Samenvatting 

Aanleiding 

In de Cao Ziekenhuizen 2009-2011 is afgesproken dat de leeftijdsgrens voor de 

ontziebepaling nachtdiensten per 1 januari 2011 verschuift van 55 naar 57 jaar. In 

deze cao is eveneens afgesproken dat de leeftijdsgrens voor de bereikbaarheid-, 

aanwezigheid- en consignatiediensten in zijn geheel vervalt. Ten aanzien van deze 

twee afspraken is een onderzoek overeengekomen, uit te voeren gedurende de 

looptijd van de cao, met als doel om de cao-partijen inzicht te geven in 1) mogelijke 

alternatieven voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor de geroosterde 

nachtdienst en 2) mogelijke onbedoelde ongewenste effecten op de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers van alle leeftijden –maar van 55+ers in het bijzonder– 

door het wegvallen van de ontziebepalingen t.a.v. het werken van nachtelijke bac-

diensten. Het voorliggend rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek en trekt 

naar aanleiding hiervan conclusies en aanbevelingen.  

Aanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2010, wat betekent dat de verschuiving 

van de leeftijdsgrens naar 57 jaar voor de geroosterde nachtdienst nog niet in 

werking was getreden. Het rapport beschrijft dan ook het beleid, de praktijk en de 

beleving voorafgaand aan toepassing van de nieuwe cao-regeling.  

Het onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Allereerst is een uitgebreid 

literatuuronderzoek verricht naar de relatie tussen nachtwerk, leeftijd en duurzame 

inzetbaarheid. Vervolgens is een (landelijk) vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 

ziekenhuismedewerkers. Hier hebben 5.311 werknemers aan deelgenomen. Om 

diepgaand inzicht te verkrijgen in hoe het ziekenhuisbeleid, de praktijk en de beleving 

van werknemers en organisatie op elkaar zijn afgestemd zijn parallel hieraan een 

serie (groeps-)interviews gehouden binnen een zestal casusziekenhuizen. 

Gesproken is met werknemers, leidinggevenden, ondernemingsraad en P&O. Binnen 

twee andere ziekenhuizen zijn focusgroepen georganiseerd met werknemers in 

verschillende levensfasen. Ook zijn in een tweetal focusgroepen verschillende 

experts geraadpleegd. 

Resultaten 

Een grote meerderheid van de ziekenhuiswerknemers (gemiddeld 80%) vindt dat 

leeftijdsgrenzen voor het werken in de nacht in de cao gehandhaafd moeten blijven. 

Een kleine minderheid van 16% vindt het wenselijk dat de groep 55-57 jarigen aan 

de nachtdienst deelneemt. De meeste werknemers geven daarbij aan dat het werken 

in de nacht na de 55 jaar idealiter een individuele keuze blijft.  
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Het werken in de nacht wordt door werknemers als zwaarder en minder aantrekkelijk 

aangeduid naarmate hun leeftijd stijgt. Dit effect wordt zowel gevonden voor de 

geroosterde nachtdienst als voor het werken in de nacht via de 

bereikbaarheidsdienst. Het leeftijdseffect op dit laatste type dienst is daarbij groter. 

De literatuur bevestigt een negatieve invloed van nachtwerk op de gezondheid van 

werknemers bij een toenemende leeftijd. Dit komt vooral vanwege de langere tijd die 

nodig is voor het herstel na de nachtdienst. Een uitzondering hierop vormt de groep 

55+ers, ten tijden van het onderzoek vrijwillige deelnemers aan het nachtwerk. Zij 

ervaren het werk relatief gezien als minder zwaar en zijn over de gehele linie meer 

tevreden over hun inzet in de nacht. 

In tegenstelling tot wat verwacht kan worden op basis van deze bevindingen 

participeren werknemers boven de 50 jaar nauwelijks minder in de nachtdiensten 

dan hun jongere collega’s. De frequentie van het nachtelijk werk neemt ook niet af 

maar juist toe: de leeftijdsgroep 51-54 jaar werkt gemiddeld 4,7 keer per maand ’s 

nachts en de groep van 55 jaar en ouder zelfs 5,5 keer, ten opzichte van het 

algemeen gemiddelde van 4,4 keer per maand. Verhoudingsgewijs werkt de 

leeftijdsgroep 31-40 jarigen de minste nachtdiensten: gemiddeld 3,7 keer per maand. 

Een diepgaande analyse van deze groep laat zien dat vooral de parttime werkende 

vrouwen met kinderen in de leeftijd 0-12 jaar minder vaak ’s nachts werken.  

Afspraken 

De meeste werknemers hebben ruime invloed op hun werktijden, formeel via het 

opgeven van wensen bij de roosteraar of informeel door onderling diensten te ruilen. 

Van een preventief gezondheidsbeleid t.a.v. de capaciteitsplanning is in het 

personeelsbeleid soms, maar in de dagelijkse praktijk nauwelijks sprake. De 

combinatie van een ruim informeel ontziebeleid (gericht op oudere medewerkers, 

maar ook op medewerkers met jonge kinderen en/of de medewerkers die moeite 

hebben met nachtdiensten), een op veel afdelingen krappe bezetting en een weinig 

uitgewerkt strategisch personeelsbeleid zorgt in de dagelijkse praktijk vaak voor een 

ad hoc en weinig doordachte bepaling van werkmomenten. Dit brengt volgens velen 

het gevaar van overbelasting van de best in de nacht inzetbare groep medewerkers 

met zich mee.  

Ziekenhuismedewerkers vinden het daarom niet alleen wenselijker maar ook in 

termen van capaciteitsuitbreiding gunstiger dat er geïnvesteerd wordt in beleid ter 

preventie van uitval voor werknemers van alle leeftijden, zodat grotere groepen 

werknemers vrijwillig in de nachtdienst kunnen en willen blijven meedraaien. 

Conclusies en aanbevelingen 

Het werken in de nacht is niet voor iedere oudere medewerker even zwaar, maar wel 

voor oudere werknemers over de gehele linie lichamelijk zwaarder dan voor hun 

jongere collega’s. Dit maakt beleid gericht op de preventie van uitval voor deze groep 

noodzakelijk.  
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De groep werknemers met jonge kinderen blijkt in dit onderzoek minder inzetbaar 

voor de nachtdienst, wat om beleidsaandacht vraagt. Deze groep participeert 

ongeveer even vaak als andere werknemers, maar draait minder frequent 

nachtdiensten. Maatwerkregelingen en –afspraken in het kader van een 

levensfasebewust personeelsbeleid bieden mogelijkheden om door een verhoging 

van de inzetbaarheid van deze groep de overige werknemers op de korte termijn te 

ontlasten.  

Daarnaast kan een gerichte investering in betere arbeidsomstandigheden tijdens de 

nachtdienst de aantrekkelijkheid van deze diensten vergroten. De mogelijkheid om te 

pauzeren bijvoorbeeld wordt door veel medewerkers genoemd als verbeterpunt. Met 

een goede voorlichting en training in het omgaan met nachtwerk kan eveneens winst 

worden geboekt.  

Op het moment van onderzoek regelde de Cao Ziekenhuizen 2009-2011 het 

ontziebeleid voor de groep 55+ers formeel en was er vanuit de ziekenhuizen nog 

weinig concreet beleid geformuleerd om de inzetbaarheid van werknemers op peil te 

houden. Aanpassingen in het rooster komen meestal pas tot stand wanneer de 

werknemer klachten ervaart en op dat moment is de situatie vaak zwart-wit: of de 

werknemer blijft regulier meedoen met de nachtdienst, of hij/zij wordt volledig 

hiervoor afgekeurd. Good practices zoals aanpassingen in het werk (job crafting), 

een leeftijdsafhankelijke hersteltijd en op duurzame inzetbaarheid gerichte 

(jaar)gesprekken worden nog weinig toegepast, maar bieden mogelijkheden om op 

middellange termijn meer werknemers in de nachtdiensten te krijgen en te houden. 

Voor de lange termijn biedt het inzetten op een sterker strategisch personeelsbeleid 

–en op de goede uitvoering hiervan op tactisch niveau– niet alleen de beste 

mogelijkheden voor het omgaan met de toenemende vergrijzing, maar ook voor de 

positionering van de Nederlandse ziekenhuizen als aantrekkelijke werkgevers, waar 

werknemers gezond, gemotiveerd en productief werken, ook naarmate zij ouder 

worden. 
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1 Aanleiding 

De Nederlandse ziekenhuizen geven aan tegen een bedrijfsvoeringprobleem aan te 

lopen: in de nacht hebben zij te weinig personele capaciteit wanneer werknemers 

ouder dan 55 jaar worden ontzien van de nachtdiensten. Hierdoor ontstaan rooster- 

en planningsproblemen en worden jongere werknemers die niet aanmerking komen 

voor de in de Cao Ziekenhuizen vastgelegde ontziebepaling wellicht onbedoeld 

overbelast. Dit probleem vraagt volgens de werkgevers om een revisie van de 

huidige situatie en daarmee om een aanpassing van de cao, waarbij de 

ontziebepaling pas twee jaar later ingaat, wanneer werknemers 57 jaar zijn. 

In de preambuletekst Cao Ziekenhuizen 2009-2011 is naar aanleiding hiervan het 

volgende opgenomen:  

“Per 1 januari 2011 vervalt het recht van werknemers van 55 en 56 jaar om een 

beroep te doen op de ontziebepaling om af te zien van nachtdiensten.  

Voor de werknemer van 57 jaar of ouder blijft deze ontziebepaling bestaan, tenzij hij 

aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het verrichten van nachtdiensten. Indien de 

57-jarige of oudere werknemer afziet van het recht op vrijstelling van nachtdiensten 

ontvangt hij 40 uur (pt naar rato). Deze 40 uur wordt in mindering gebracht op het 

aantal te werken jaaruren.  

Partijen doen tijdens de looptijd van de cao een onderzoek naar mogelijke 

alternatieven om de uit de ontziebepalingen met betrekking tot nachtdiensten en het 

nachtelijk werk (uren tussen 00:00 en 06:00 uur) in het kader van een 

bereikbaarheid- of aanwezigheidsdienst, voortvloeiende bedrijfsvoeringproblemen op 

te lossen. Als dit leidt tot voor beide partijen acceptabele maatregelen, vervalt per 1 

januari 2011 de afspraak om de ontziebepaling voor nachtdiensten van 55 jaar naar 

57 jaar op te schuiven”. 

Vragen rondom het effect van de cao-afspraken op de werkvloer hebben ook 

betrekking op de inzet van ouderen middels de ‘bac-diensten’. In de cao 

ziekenhuizen 2009-2011 is de leeftijdsgrens voor het ’s nachts werken middels dit 

type diensten losgelaten, waardoor “alle werknemers kunnen worden ingeroosterd 

voor het werken op inconveniënte uren (weekend, feestdagen, avonddiensten), het 

doen van bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst en consignatiedienst (bac–

diensten) en een opdracht krijgen om overwerk te verrichten”. De vraag die gesteld 

kan worden, is of er een onbedoeld ongewenst effect volgt uit het wegvallen van 

ontziebepalingen die duurzame inzetbaarheid van ziekenhuiswerknemers (op 

termijn) onder druk zet.  
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Bij het lezen van dit rapport is het overigens belangrijk om te beseffen dat het 

onderzoek eind 2010 is uitgevoerd: op dat moment was de leeftijdsgrens van 55 jaar 

voor de geroosterde nachtdiensten nog van kracht. De in dit onderzoek betrokken 

werknemers boven de 55 jaar die meedraaien in de reguliere nachtdienst doen dit 

dan ook vrijwillig.  

Het voorliggend rapport beschrijft het onderzoek naar de huidige praktijk rondom de 

personele inzet in de nacht en de mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen voor de 

vastgestelde bedrijfsvoeringsproblemen. Deze laatste worden allereerst nader 

geduid. Vooraf moet worden vastgesteld dat het geschetste capaciteitsprobleem in 

de nacht zich vanuit verschillende perspectieven laat bekijken: het kan zijn dat de 

vraag naar zorg in de nachtelijke uren is toegenomen, of het aantal mensen dat in 

staat en bereid is om in de nacht te werken is afgenomen of de afstemming van 

vraag en aanbod -de organisatie van het werk- kan beter. Een combinatie van deze 

drie is niet alleen mogelijk maar ook goed denkbaar.  

De ziekenhuizen die aangeven dat de voor de nacht beschikbare personele 

capaciteit leidt tot bedrijfsvoeringproblemen, dragen als oplossing een vergroting van 

het personele aanbod aan. In dit rapport beschrijven we daarom weliswaar relevante 

ontwikkelingen in de vraag naar werk in de nacht maar gaan we vooral in op de 

aanbodkant. Dat start met het in kaart brengen van welke werknemers die er op dit 

moment beschikbaar zijn voor het werk in de nacht (en welke dat niet zijn) en eindigt 

met een beschouwing op hoe dit aanbod mogelijk verruimd kan worden. Verder 

betekent een capaciteitsplanningsvraagstuk vooral een analyse van het kleinste 

niveau waarop de ontwikkelingen aan vraag-, aanbod- en afstemmingskant samen 

komen in roosters, arbeidspatronen en de dagelijkse dialoog tussen werknemer, 

collega’s en leidinggevende over wie er wanneer welk werk doet en onder welke 

voorwaarden dat gebeurt.  

Werkgever- en werknemerspartijen in de sector ziekenhuizen wensen met hun beleid 

de duurzame inzetbaarheid van werknemers van alle leeftijden te bevorderen. In het 

licht van de genoemde bedrijfsvoeringproblemen is het de vraag of er naast het niet 

meer ontzien van de leeftijdsgroep 55-57 jaar andere mogelijkheden zijn om te 

komen tot efficiënte planningen en gezonde, acceptabele roosters voor werknemers 

van alle leeftijden. In de visie van IVA kan beleid ter bevordering van de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers beschouwd worden middels drie peilers, namelijk 

gezondheid, motivatie en productiviteit, nu en in de toekomst. De 

verantwoordelijkheid voor het op een optimaal niveau houden van deze drie peilers 

belegt IVA expliciet zowel bij werkgevers als werknemers, waarbij wij wel uitgaan van 

een faciliterende en stimulerende rol vanuit de werkgever.  

De sociale partners kunnen het nemen van deze verantwoordelijkheden waar nodig 

begeleiden en stimuleren door te zorgen voor de benodigde bewustwording op de 

juiste niveaus, door het aandragen van werkbare mogelijkheden en door het regelen 

van bij de doelstelling van duurzame inzetbaarheid passende beleidskaders. We 

hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan een constructief overleg hierover. 



IVA beleidsonderzoek en advies  11

1.1 Leeswijzer  

Het rapport is als volgt ingedeeld: na deze inleiding en een beschrijving van de 

onderzoeksopzet in hoofdstuk 3 volgen het literatuuronderzoek (hoofdstuk 3), de 

resultaten van de werknemersraadpleging (hoofdstuk 3) en de verkregen inzichten 

uit de casussen en (groeps)interviews met werknemers uit verschillende levensfasen 

(hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 geeft de conclusies en aanbevelingen weer, hiervoor zijn 

naast de uitkomsten van de verschillende onderzoeksfasen ook de inzichten uit de 

expertsessies betrokken.  

De verschillende functies binnen het ziekenhuis zijn voor de analyses in hoofdstuk 4 

ingedeeld in: arts-assistenten, paramedische functies, verpleegkundigen en overige 

functies. De eerste drie groepen zijn specifiek onderscheiden omdat ze relatief veel 

voorkomen. Onder de paramedische functies worden o.a. laboranten, radiologen, 

therapeuten, anesthesisten en diëtisten gerekend. Facilitaire functies, ICT, staf, 

secretariaat etc. worden tot de overige functies gerekend. 
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2 Opzet 

2.1 Inleiding 

Wanneer we het voorgaande in beschouwing nemen leidt dat tot de in paragraaf 2.2 

beschreven doelstellingen. Uit deze doelstellingen volgen de in paragraaf 2.3 

uitgewerkte onderzoeksvragen. In paragraaf 2.4 geven we de onderzoeksmethode 

weer. 

2.2 Doelstelling 

1. Het verkennen van alternatieven in de bedrijfsvoering voor het verhogen van de 

leeftijdsgrens in de ontziebepaling nachtdienst van 55 naar 57 jaar. 

2. Het verkrijgen van inzicht in mogelijke onbedoelde ongewenste effecten op de 

duurzame inzetbaarheid van werknemers van 55 jaar en ouder door hun inzet in de 

nachtelijke uren, als gevolg van de afschaffing van de ontziebepalingen t.a.v. het 

werken van bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten in de nacht. 

2.3 Onderzoeksvragen 

Uitgaande van deze twee onderzoeksdoelstellingen hebben we een vijftal 

onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat zijn alternatieven voor de toetreding van de groep 55-57 jarigen in de 

nachtdienst zien de verschillende belangenpartijen in ziekenhuizen?  

2. Wat is volgens werknemers en werkgevers in de sector ziekenhuizen het 

(ervaren en/of verwachte) effect voor werknemers in het algemeen en 

werknemers boven de 55 jaar in het bijzonder van het wegvallen van 

ontziebepalingen ten aanzien van het werken van bac-diensten in de nacht op 

de gezondheid, de productiviteit en de motivatie
1
. 

3. Op welk niveau (strategisch, tactisch of operationeel) liggen eventuele 

knelpunten in de personeelsplanning precies?  

4. Welke trends/ontwikkelingen zijn te constateren in de vraag naar de diensten 

van ziekenhuizen in de nacht, nu en in de (nabije) toekomst? En welke gevolgen 

hebben deze voor strategische keuzes ten aanzien van personeelsplanning? 

 

                                                           
1
 Onder motivatie wordt specifiek de balans tussen werk en privé meegenomen omdat uit onze onderzoeken blijkt dat 

dit in de zorgsector één van de belangrijkste voorspellers is van de voorkeur voor werktijden en/of roosters. 
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5. Wat zijn ‘good practices’ en oplossingsrichtingen uit de praktijk m.b.t. de 

personele inzet in de nacht, geredeneerd vanuit de wens om de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers in het algemeen en van werknemers boven de 

55 jaar in het bijzonder te waarborgen? 

2.4 Methode 

De gestelde onderzoeksvragen komen aan bod in een viertal onderzoeksfasen:  

Onderzoeksfase 1 beslaat een literatuuronderzoek naar de uitgangspunten die een 

rol spelen bij het opstellen van planning en roosters vanuit het oogpunt van 

duurzame inzetbaarheid, voor werknemers van verschillende leeftijden. 

Onderzoeksfase 2 betreft een werknemersraadpleging. Deze raadpleging is 

tweeledig: in een vragenlijstonderzoek is aan de ziekenhuiswerknemers, waarvoor 

de CAO ziekenhuizen geldt, gevraagd hoe vaak en via welk type diensten zij in de 

nacht worden ingezet, hoe tevreden zij hierover zijn en hoe zij het nachtwerk in 

termen van gezondheid en werkprivé balans beleven.  

Onderzoeksfase 3 bestaat uit een casusstudie binnen vier ziekenhuizen
2
. In deze 

fase zijn gesprekken met medewerkers, leidinggevenden, planners en P&O-

functionarissen gehouden. Daarnaast zijn werknemers die ingezet worden in de 

nacht geïnterviewd over de totstandkoming van hun werktijden in de nacht ,de 

invloed daarvan op aspecten van duurzame inzetbaarheid zoals gezondheid, 

productiviteit, motivatie en werk-privé balans en over hun gedachtes over hoe het 

werk in de nacht zo goed mogelijk te organiseren. Deze gesprekken hebben 

betrekking op het proces van capaciteitsplannen en de daarbij horende strategische 

en tactische keuzes alsook op mogelijke alternatieven voor de inzet van 55+ers in de 

nacht. Ter verdieping van de resultaten uit het vragenlijstonderzoek zijn binnen twee 

ziekenhuizen aanvullende (groeps)gesprekken gehouden met werknemers in 

verschillende levensfasen. 

Onderzoeksfase 4 omvat een verdieping van de zoektocht naar alternatieve 

organisatiemodellen voor de personele inzet in de nacht, vanuit de gecombineerde 

(beleidsmatige en wetenschappelijke) visie van een viertal door de sociale partners 

aangedragen experts en een brede kring onderzoekers en adviseurs van IVA op het 

gebied van HRM en organisatiewetenschappen.  

 

 

                                                           
2
 Deze ziekenhuizen zijn geselecteerd door de begeleidingscommissie en expliciet uitgenodigd voor deelname. 
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2.5 Uitgangspunten  

Bij aanvang van het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

1. De focus van het onderzoek richt zich op de afstemming van de vraag naar en 

het aanbod van werk in de nachtelijke uren, waarbij zowel gekeken wordt naar 

de geroosterde diensten als naar inzet middels bac-diensten. Dit is bekeken 

binnen de wettelijke kaders en caoafspraken: het valt buiten het bereik van het 

onderzoek om de toepassing van deze wettelijke kaders en cao-afspraken te 

onderzoeken.  

2. Bij het onderzoek zijn in eerste instantie alle functies waarbij het werken in 

nachtdiensten/bac-diensten kan voorkomen betrokken. Verder in het 

onderzoekstraject is de focus gelegd op werknemers in verschillende 

levensfasen, omdat deze variabele in de enquête naar voren kwam als het 

meest bepalend voor de beleving. 

3. Naast over de onderzoeksvragen wordt ook over goede voorbeelden, 

innovatieve plan- en roostersystemen, (ideeën voor) pilots, projecten en andere 

voor de sociale partners interessante initiatieven gerapporteerd. 

4. Het onderzoek is begeleid door een delegatie van de cao-partijen, dit waren 

namens werkgeversvertegenwoordiger NVZ: Mw. Sabine Scheer en Dhr. Olaf 

Peek en namens de werknemersvertegenwoordigers: Mw. Elise Merlijn 

(Abvakabo) en Dhr. Rolf de Wilde (NU’91).   
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3 Theoretisch kader 

Ter onderbouwing en als achtergrond voor deze studie is een literatuurstudie gedaan 

naar de uit de wetenschap bekende effecten van leeftijd op nachtwerk. Daarnaast 

hebben we gekeken naar maatregelen die in de praktijk bestaan om negatieve 

effecten van leeftijd op nachtwerk op te vangen. Voorafgaand geven we een korte 

omschrijving van het begrip duurzame inzetbaarheid.  

3.1 Duurzame inzetbaarheid: een definitie 

Met het oog op langer doorwerken en het wegvallende fenoneem van lifetime 

employment is de term duurzame inzetbaarheid met een gestage opmars bezig. 

Bekende synoniemen voor dit brede concept zijn onder meer 'employability' en 

'workability'. Moss Kanter verwoordt (in: Kluytmans en Ott, 1999) duurzame 

inzetbaarheid in termen van zekerheid. Zij omschrijft duurzame inzetbaarheid als 

'“employability security”: the certainty that the current function will increase one's 

opportunities for work in the future'. 

In de kern gaan de meeste omschrijvingen in op persoonsgebonden factoren. 

McQuaid en Lindsay (2005) beschrijven de onderdelen van deze persoonsgebonden 

factoren op basis van een review van wetenschappelijke benaderingen van 

employability als volgt:  

• Inzetbaarheidsvaardigheden en houding 

• Demografische karakteristieken 

• Gezondheid en welbevinden 

• Het zoeken naar werk 

• Aanpassingsvermogen en mobiliteit 

 

Naast deze individuele factoren completeren zij het begrip employability met 

persoonlijke omstandigheden en externe factoren. Thijsen (2000) verwoordt 

employability op een vergelijkbare manier. De meest omvattende maar daardoor ook 

erg complexe omschrijving van duurzame inzetbaarheid is: 'het geheel van 

persoonsgebonden en contextgebonden factoren dat de toekomstige 

arbeidsmarktpositie op de een gegeven arbeidsmarkt zal beïnvloeden.' 
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Daarnaast is er het wereldwijd inmiddels veel gebruikte en sterk op gezondheid 

gerichte concept 'workability' (werkvermogen). Werkvermogen wordt door Tuomi et 

al. (1998) onderverdeeld in de volgende dimensies: 

• Huidige werkvermogen in relatie tot beste werkvermogen 

• Werkvermogen in relatie tot eisen werk  

• Huidige aandoeningen vastgesteld door arts 

• Geschatte ervaren beperkingen als gevolg van aandoeningen  

• Ziekteverzuim in de laatste 12 maanden 

• Eigen voorspelling werkvermogen over de komende 2 jaar 

• Psychische vitaliteit  

 

Forrier en Sells (2003) concluderen op basis van een review studie naar 

employability (ofwel inzetbaarheid ofwel workability) dat er geen wetenschappelijke 

unanimiteit is over een definitie, vooral vanwege de verschillende status van 

variabelen die in onderzoek worden gebruikt. Variabelen in onderzoek naar 

inzetbaarheid worden soms als onderdeel of dimensies van employability gerekend 

en soms als oorzakelijke of gevolgvariabelen. Een voor dit onderzoek belangrijk 

voorbeeld is de variabele 'gezondheid'. Binnen het ene onderzoek is gezondheid een 

voorwaarde voor inzetbaarheid, bij het andere is het een essentieel onderdeel van 

inzetbaarheid, en in sommige gevallen is gezondheid (tevens) een gevolg van 

duurzaam inzetbaar zijn of voelen.  

Hiermee is ook meteen geschetst waarom onderzoek naar de dimensies van 

duurzame inzetbaarheid ingewikkeld is en vaak verschillend wordt uitgevoerd. Van 

belang is in ieder geval of onderzoek naar inzetbaarheid 'intern gericht' wordt 

uitgevoerd of meer een 'extern gericht' karakter heeft. Is het van belang 

medewerkers duurzaam inzetbaar te houden binnen de huidige functie of 

organisatie, of zelfs buiten de arbeidsorganisatie? Forrier en Sels (2003) definiëren 

uiteindelijk employability dan ook als “an individual's chance of a job in the internal 

and/or external labour market”.  

TNO tot slot, benoemt op basis van literatuuronderzoek (de Vries & Grundemann, 

2002) vier elementen van inzetbaarheid: 

• aanwezigheid van vaardigheden en competenties 

• bereidheid deze vaardigheden en competenties in te zetten in een andere 

functie, of bij een andere werkgever 

• kennis van de arbeidsmarkt 

• voldoende gezondheid en welbevinden 
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In de visie van IVA kan duurzame inzetbaarheid van werknemers daarmee 

beschouwd worden als een combinatie van gezondheid, motivatie (bereidheid) en 

productiviteit, nu en in de toekomst. Dit laatste impliceert tot op zekere hoogte een 

bereidheid tot functieverandering en kennis van de arbeidsmarkt. De 

verantwoordelijkheid voor het op een optimaal niveau houden van deze drie peilers 

belegt IVA expliciet zowel bij werkgevers als werknemers, waarbij wij wel uitgaan van 

een faciliterende en stimulerende rol vanuit de werkgever.  

3.2 Leeftijd en nachtwerk 

Diverse onderzoekers in binnen- en buitenland hebben de afgelopen jaren 

uiteengezet waarom nachtarbeid zo belastend is voor werknemers (Notenbomer, 

Coffeng, Gort & Agterberg, 2009). Op basis van een vergelijking van deze 

onderzoeken is een internationale consensus ontstaan over de risico's van het 

werken in ploegendiensten en de ontwerpeisen die vervolgens gesteld moeten 

worden aan roosters om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Het werken in 

ploegendienst is per definitie altijd zwaarder dan het werken op kantooruren. 

Onderzoek naar gezondheidseffecten richt zich dan ook vooral op het kunnen 

aangeven van aanvaardbare normen voor de gezondheid van nachtwerkers 

(Goudswaard & de Groot, 2005).  

Een nachtdienst wordt in de arbeidstijdenwet gedefinieerd als een dienst waarin 

meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tussen 0.00 en 6.00 uur. Daarnaast zijn er 

aanvullende bepalingen opgenomen rondom de arbeidsduur, de rusttijden en het 

aantal diensten bij nachtwerk. Met leeftijd wordt in de meeste studies bedoeld, het 

ouder worden (aging) terwijl men (deels) in de nachten werkzaam is. 

Onderzoek naar effecten van het werken in de nacht vindt meestal plaats in de 

werkelijkheid, aan de hand van het langdurig volgen van de gezondheid van 

werknemers. Om andere factoren dan het rooster zelf zoveel mogelijk uit te sluiten, 

wordt ook wel gebruik gemaakt van experimenten. Daarin worden andere 

beïnvloedende factoren voor gezondheid (zoals sociale conflicten op het werk of 

thuis, het hebben van een goede of juist slechte slaapplaats, en een uitzonderlijke 

werkdruk) zoveel mogelijk onder controle gehouden.  

Bij het lezen van de conclusies van onderzoek naar nachtwerk moet altijd bedacht 

worden dat persoonlijke eigenschappen het trekken van algemene conclusies over 

het effect van nachtwerk op gezondheid zeer lastig maken. Zo zijn in de studies naar 

gezondheidsrisico's weinig werknemers betrokken voor wie het werken in de nacht 

direct te zwaar is, deze medewerkers zijn vaak vroegtijdig uitgevallen, of zijn weer op 

kantoortijden gaan werken waardoor ze niet in de resultaten meegenomen worden. 

Dit selectie-effect en de persoonlijke kenmerken bemoeilijken algemene uitspraken 

(Notenbomer et al, 2009).   
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De effecten van leeftijd op deze werknemers die wel in de nacht werken kunnen 

worden onderverdeeld in vier categorieën: chronobiologische factoren, psycho-

fysieke factoren, sociale factoren en werkgerelateerde factoren (Costa, 2005).  

Met betrekking tot de chronobiologische factoren geven verschillende studies aan dat 

met het toenemen van de leeftijd het vermogen tot circadiane aanpassing aan 

nachtwerk vermindert en (de frequentie van) slaapproblemen doet toenemen (bijv. 

Pires et al., 2009; Saksvik et al., 2010). Dit kan weer leiden tot verschillende 

gezondheidsproblemen zoals cardiovasculaire en gastrolintestinale stoornissen 

(Shechter et al., 2008). Bovendien lijken mensen die lange periodes van roterend 

nachtwerk uitvoeren een klein verhoogd risico op borstkanker te hebben 

(Schernhammer et al., 2006).  

Vanuit een psycho-fysiek oogpunt blijkt dat met het toenemen van de leeftijd de 

algehele gezondheid verslechtert. Deze relatie blijkt sterker te zijn bij mensen die in 

de nacht werken dan bij mensen die overdag werken (Conway et al., 2009).  

Op sociaal gebied zijn er twee dominante opvattingen (Costa, 2005). De eerste 

opvatting is dat oudere mensen over het algemeen minder energie hebben om 

sociale activiteiten te ondernemen. Als zij door nachtwerk vervolgens extra vermoeid 

zijn, kan hun sociaal leven op een laag pitje komen te staan, hetgeen bovendien 

negatieve effecten op hun gezondheid kan hebben. De tweede opvatting suggereert 

dat naarmate nachtwerkers ouder worden ze meer ervaring hebben met het 

combineren van nachtwerk en een sociaal leven. Dit zorgt ervoor dat zij minder ‘last’ 

hebben van sociale uitsluiting.  

Tot slot zijn werkgerelateerde factoren van leeftijd en nachtwerk dat extreme 

slaperigheid vaak een oorzaak van ongelukken of fouten in het werk is (Camerino et 

al., 2008; Costa et al., 2005). 

In de beoordeling van de risico's voor de gezondheid van het werken in de nacht 

geldt dat wanneer meerdere risicofactoren meespelen de kans om 

gezondheidsklachten te krijgen alleen maar toeneemt. Niet alle risico's echter hoeven 

direct tot klachten te leiden. Maar een langdurige blootstelling aan risico's zorgt op de 

lange termijn, en dus bij het ouder worden, voor serieuze klachten die op korte 

termijn over het hoofd gezien kunnen worden (Notenbomer et al, 2009). Het werken 

in de nacht en vroege ochtenden kan sluipende gezondheidklachten veroorzaken 

die, eenmaal geconstateerd, zelfs blijvend van aard kunnen zijn. In de kern gaat het 

daarbij om gezondheidseffecten, en indirect daarmee om productiviteits- en motivatie 

effecten. In de wetenschap wordt het directe verband tussen productiviteit en 

motivatie en nachtwerk nauwelijks gevonden. Het voert echter te ver om hier het 

indirecte effect aan de hand van onderzoeksresultaten te onderbouwen.  
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3.3 Maatregelen bij nachtwerk 

Hoewel nachtwerk dus aantoonbaar negatieve effecten heeft op gezondheid zijn er 

wel maatregelen mogelijk die deze effecten  beperken. Maatregelen ter beperking 

van negatieve effecten van nachtwerk kunnen ingedeeld worden in preventieve 

maatregelen, gericht op duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van uitval, en 

ontziemaatregelen, gericht op bescherming op basis van leeftijd  (Nauta, de Vroome, 

Cox, Korver & Kraan, 2005). Ontziemaatregelen zijn gebaseerd op het verminderen 

van de inzet in de nachtelijke uren op basis het bereiken van een bepaalde 

leeftijdsgrens. De preventieve maatregelen hebben tot doel zoveel mogelijk te 

voorkomen dat ontziemaatregelen nodig zijn. Wanneer deze preventieve 

maatregelen op nachtwerk integraal ingebed worden met andere preventieve 

maatregelen in de cao en het personeelsbeleid, bevordert dit de duurzame 

inzetbaarheid. Hiermee bestaat er een brede preventie aanpak gericht op het 

bevorderen van gezondheid, motivatie en productiviteit, nu en in de toekomst.  

Maatregelen die werkgevers kunnen nemen gericht op: 

1. Gezondere roosters  

2. Teamsamenstelling en spreiding van nachtwerk over meerdere werknemers 

3. Minimale bezetting in de nacht 

4. Preventiemaatregelen in de cao 

Wij lichten deze toe in de volgende paragrafen.  

3.3.1 Gezondere roosters 

Op de eerste plaats kan het effect op werken in de nacht verminderd worden door 

met gezondere roosters te gaan werken. Vooral op de lange termijn (meerdere jaren) 

kan een gezonde roostersystematiek het risico op gezondheidsklachten 

verminderen. Bij het beoordelen van roosters spelen vele indicatoren een rol in de 

effecten op de gezondheid (Goudswaard & Kwantes, 2006). Het gaat daarbij om 

indicatoren gericht op de daadwerkelijke werktijden, de kenmerken van het individu, 

de inspraak of zeggenschap rondom het tot stand komen van de werktijden en de 

kenmerken van het werk zelf. Goudswaard et al. (2006) geven een overzicht van de 

belangrijkste indicatoren. 

• Werktijden 

• Duur van de dienst 

• Arbeidsduur per week 

• Aantal diensten op rij 

• Begintijd van de dienst 

• Tijdstip van werken 

• Duur van de slaap voor de dienst 

• Pauzes 

• Regelmaat en voorspelbaarheid 

• Roostersystematiek 
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Effecten op gezondheid, motivatie en productiviteit zijn dus niet alleen afhankelijk van 

het aantal uur dat men werkt, maar ook van de roostersystematiek (oa. Notembomer 

et al 2009, Goudswaard et al, 2006). Belangrijke indicatoren zijn dan het aantal 

diensten achter elkaar en het aantal uren hersteltijd dat men heeft tussen de 

verschillende diensten. Ook het tijdstip van werken is van belang, vooral de 

nachtdienst en vroege dienst (vóór 7.00 uur) zijn problematisch. Bij deze laatste 

dienst hangt het er dan ook vanaf hoe ver men in reistijd van het werk af woont. 

Verder is een evenwichtige verdeling van de werktijden van belang om de toch al 

verstoorde werktijden enigszins van regelmaat te voorzien. Het is beter om alle 

diensten van dezelfde duur te maken (bijvoorbeeld 8 uur). In ieder geval zullen lange 

werktijden vermeden moeten worden tijdens de zwaarste diensten (in de nacht en 

vroege ochtend, of aan het einde van een lange werkperiode). 

Daarnaast is omschakelen naar werk en privé voor veel mensen lastiger wanneer er 

veel achter elkaar vrij is, of juist veel diensten achter elkaar gewerkt moeten worden 

(Goudswaard et al, 2006). De inwerktijd is dan langer en zwaarder (afhankelijk ook 

van het werk) en het duurt langer voordat men het werk uit het hoofd heeft wanneer 

men thuis is. Het is dus aan te bevelen om regelmatig contact met werkomgeving te 

hebben ter bevordering van de overdrachtswerkzaamheden en de continuïteit in het 

werk. 

Minstens zo belangrijk voor een gezond rooster is hoe er daadwerkelijk invulling 

wordt gegeven aan dat rooster. Voorspelbaarheid is immers een 

gezondheidscriterium. Maar dat betekent dus ook dat er zo weinig mogelijk 

verstoringen in het rooster dienen te zijn. Als er al een verstoring is, moet die zo 

vroeg mogelijk opgemerkt en opgelost worden. Daarbij is het van belang dat niet 

telkens dezelfde personen de gaten in de bezetting opvullen, omdat dat dit deze 

groep tot een verhoogde risicogroep maakt. Er moeten dus duidelijke afspraken 

gemaakt worden over hoe er wordt omgegaan met verstoringen in het rooster. 

Wanneer deze verstoringen in goed overleg onderling eerlijk en rechtvaardig 

opgelost worden, kan er recht gedaan worden aan persoonlijke wensen.  

1) Kenmerken persoon en privé 

• Persoonlijkheid, individuele verschillen in performance, genetische verschillen 

• Leeftijd, geslacht 

• Leefstijl 

• Balans werkprivé 

 

 

2) Zeggenschap 

De mate van inspraak op de vaststelling van het rooster bepaalt deels in hoeverre 

een rooster kan worden afgestemd op de individuele voorkeuren en behoeften. 

Wanneer een medewerker ook nog eens inspraak heeft in het werktempo en de 

momenten van pauze zal de invloed op gezondheid, motivatie en productiviteit 

toenemen.  
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• Betrokkenheid bij ontwikkeling rooster 

• Individuele zeggenschap over werktijden 

• Mogelijkheid tot het nemen van pauzes 

• Autonomie ten aanzien van werktempo 

 

3) Overige kenmerken van het werk 

Tot slot zijn de kenmerken van het werk uiteraard belangrijke contextindicatoren. Het 

kan daarbij onder meer gaan om de volgende zaken:  

• Monotoon werk 

• Mentale belasting 

• Fysieke belasting 

• Ondersteuning door collega's 

• (On)voldoende personeel 

• Licht, lawaai, gevaarlijke stoffen 

• Communicatie met management 

 

Per sector en zelfs per beroepsgroep zullen deze indicatoren meer gericht zijn op de 

specifieke kenmerken.  

3.3.2 Teameffecten 

Wanneer bekend is dat leeftijd en nachtwerk negatieve effecten heeft op gezondheid, 

motivatie en productiviteit is het zinvol om binnen de teams te zorgen voor een 

gezonde spreiding in leeftijd. Daarnaast moeten er ook voldoende medewerkers zijn 

die willen werken in de nacht. Hiermee kan een situatie bereikt worden waarin in 

onderlinge afstemming de last van het nachtwerk zoveel mogelijk verdeeld kan 

worden (Zwetsloot, Grundemann & Vaandrager, 2003). Wanneer er geen goede 

spreiding is bestaat het risico dat oudere medewerkers, als gevolg van het ontbreken 

van preventief beleid in het verleden, zich kunnen en willen onttrekken aan de 

nachtdiensten waardoor de last van de nachtdiensten onevenredig rust op de 

schouders van een kleinere groep. Teveel oudere medewerkers in een team kan 

betekenen dat er geen ontziemogelijkheden zijn voor hen die eigenlijk uit de 

nachtdienst willen vanwege gezondheidsklachten, vanwege de sociale druk, 

verantwoordelijkheid of simpelweg omdat er anders gaten in de bezetting kunnen 

vallen. Een tweede mogelijkheid is om te zorgen voor meer horizontale flexibiliteit 

waardoor de poule van medewerkers die in de nacht kunnen en willen werken 

vergroot kan worden (Zwetsloot et al, 2003).  

3.3.3 Minimale bezetting in de nacht 

Een voor de hand liggende maatregel om effecten van nachtwerk op gezondheid te 

verminderen bij het ouder worden is er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk werk 

in de nachten wordt verricht. Dit betekent wel dat er meer werk en dus een hogere 

bezetting aan de randen van de nacht zal moeten plaatsvinden. De ervaring leert 

echter dat veel ouder wordende werknemers een voorkeur ontwikkelen voor het 

werken tijdens rustigere diensten (Nauta, de Bruin & Cremer, 2004). Veranderingen 
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in de roosters en de momenten waarop werk gedaan wordt kunnen in die rustige 

diensten een stijgende werklast veroorzaken, waardoor de werkdruk onevenredig 

kan stijgen. Dat kan dus ook de nachtdiensten betreffen maar evenzo goed de 

ochtend- en dagdiensten.  

3.3.4 Preventiemaatregelen in de cao 

In veel cao’s en ook in die van de ziekenhuizen zijn ontziebepalingen omgezet naar 

preventiebepalingen. In de Arbo-wet is sowieso een arbeidsgezondheidkundig 

onderzoek voor nachtwerk opgenomen. Een specifieke inhoud is niet 

voorgeschreven (Notenbomer, et al. 2009). Cao-bepalingen maken werkgevers en 

werknemers beiden bewust van het nut van maatregelen gericht op de lange termijn. 

Ook wordt daarmee maatwerk bevorderd omdat generieke maatregelen omgezet 

worden naar maatregelen gericht op behoefte ongeacht leeftijd. Een recente studie 

van het IVA naar de mogelijke knelpunten die daarbij kunnen optreden (Winthagen, 

Roman & Korevaar, 2009) heeft de volgende inzichten opgeleverd.  

In het bedenken van nieuwe maatregelen wanneer ontziebepalingen vervallen is het 

niet goed mogelijk om onderscheid te maken naar groepen medewerkers (op basis 

van leeftijd, levensfase en functiegroep), omdat de individuele verschillen te groot 

zijn. Problemen die kunnen ontstaan wanneer bepalingen worden omgezet naar 

meer preventieachtige bepalingen kunnen dan ook niet worden toegewezen naar 

specifieke groepen. Wel is het van belang hierbij te melden dat elke aanpassing tot 

weerstand kan leiden bij de groep die het betreft (bijvoorbeeld de huidige of nog net 

geen 55+ers). Maar juist hier is gebleken dat sommige oudere medewerkers 

leeftijdsbepalingen discriminerend vinden en anderen juist het zien als een 

verworven recht. Bovendien is alleen het aanpassen van de cao niet voldoende. 

Levensfase bewustpersoneelsbeleid in de praktijk van de instellingen is minstens zo 

relevant voor het doen slagen van preventie. Ook al wordt een cao omgevormd naar 

meer preventieachtige maatregelen, het is en blijft lastig knelpunten rondom 

preventie en het werken in de nacht op de agenda te krijgen en te houden. Om aan 

preventie te doen is een lange termijn visie nodig, zowel op individueel niveau als op 

organisatieniveau. De korte termijn vraagt echter om directe actie, waardoor 

bijvoorbeeld ontwikkelingsgesprekken niet worden uitgevoerd (waarbij ook preventie 

kan worden besproken), of medewerkers niet gaan nadenken over de toekomst. 

Een loopbaanverandering na jaren van nachtdiensten ter voorkoming van uitval of 

vastlopen is ook een vorm van preventie, gericht op het individu. Er kan wel beleid 

ontworpen worden, cao-bepalingen worden aangepast en leidinggevenden kunnen 

worden getraind in preventie. Het is hierbij uiteindelijk de medewerker die in 

beweging zal moeten komen. Het is echter niet duidelijk of en in welke mate 

werknemers bereid zijn in beweging te komen waardoor het wegvallen van 

ontziemogelijkheden het probleem kan verergeren. 
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Wanneer er zwaar wordt ingezet op alternatieve keuzemogelijkheden in de roosters, 

blijken medewerkers niet altijd in staat de beste keuze te maken in het kader van 

preventie. De ondersteuning van een leidinggevende hierin is dan nodig. Dat is 

echter lastig wanneer er geen kwalitatief goede dialoog tussen medewerker en 

leidinggevende bestaat over preventie. 

Meer inzicht in de risico’s van nachtwerken en mogelijkheden om daar mee om te 

gaan kunnen uiteindelijk ook tot meer voortijdige wensen tot doorstroom/uitstroom 

zorgen. Door meer aan preventie te doen, kunnen immers andere wensen en 

behoeften ontstaan vanuit medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan 

opleidingswensen, functiedoorgroei en taakuitbreiding. Het inzetbaarheidsprobleem 

dat daardoor zou kunnen ontstaan kan op korte termijn voor de werkgever moeilijk 

invulbaar blijken en daardoor wellicht tegengehouden worden.  
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4 Werknemers over hun inzet 

4.1 Opzet 

Alle ziekenhuiswerknemers voor wie de Cao Ziekenhuizen van toepassing is, zijn 

uitgenodigd om in de maand oktober 2010 deel te nemen aan een online 

vragenlijstonderzoek (beschikbaar via de link www.werkenindenacht.nl) over de 

frequentie, totstandkoming en beleving van het werken in de nacht. Om te zorgen 

voor een goede spreiding heeft IVA een steekproef ziekenhuizen uit het NVZ-

ledenbestand expliciet benaderd voor deelname. Deze ziekenhuizen vertoonden 

gezamenlijk een goede afspiegeling van het landelijk beeld qua grootte (in termen 

van fte’s), type ziekenhuis en regio. Werknemers uit deze ziekenhuizen zijn via hun 

P&O-afdeling uitgenodigd voor deelname. Hierbij heeft geen specifieke selectie 

plaatsgevonden, werknemers van alle leeftijden werden uitgenodigd om deel te 

nemen, evenals werknemers die wel of geen nachtdiensten werken. De overige 

werknemers in de branche zijn via de reguliere informatiekanalen van de sociale 

partners, IVA en andere geïnteresseerden gewezen op de mogelijkheid tot 

deelname.  

4.2 Respons 

In totaal hebben 5.939 ziekenhuismedewerkers deelgenomen aan het onderzoek. 

Binnen deze groep gold voor 5.311 werknemers de Cao Ziekenhuizen. De resultaten 

die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn op deze laatste groep gebaseerd. Het 

hoge aantal deelnemers in combinatie met een goede spreiding op de eerder 

gestelde kenmerken (de deelnemers zijn afkomstig uit meer dan 100 verschillende 

werklocaties) maakt het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen die gelden voor 

de populatie ziekenhuiswerknemers als geheel. Er is daarbij geen duidelijke onder- 

of oververtegenwoordiging van een bepaalde categorie werknemers aan te wijzen. 

(zie de tabellenboeken ‘Leeftijd’, ‘Functie’ en ‘Contractomvang’ in de bijlage voor een 

uitgebreide omschrijving van de steekproef).  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek is 42,5 jaar. 

Figuur 4.1 laat zien hoe de respons verdeeld is over werknemers van verschillende 

leeftijden. 
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Figuur 4.1 Leeftijdsverdeling respondenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=5.311 

4.3 Frequentie van nachtwerk 

Ziekenhuismedewerkers werken gemiddeld 4,4 nachtdiensten per maand

Een grote meerderheid van de ziekenhuiswerknemers werkte het afgelopen jaar 

zowel overdag (98%) als in de nacht (90%). Een klein deel van hen (2%) heeft 

uitsluitend nachtdiensten gewerkt.  

Voor 90% van de werknemers is het werken in de nacht een vast onder

arbeidspatroon: dit percentage loopt in de groep verpleegkundigen op tot 95%, 

gevolgd door de paramedische functies (87%). Voor arts

de nacht minder structureel en geldt het maar in 60% van de gevallen als een vast

onderdeel van het arbeidspatroon. Deze functiegroep werkt vaker in de nacht via de 

bereikbaarheidsdienst dan via het reguliere dienstrooster (85% t.o.v. 15%). In het 

geval van de verpleegkundigen gaat het vrijwel uitsluitend om reguliere 

roosterdiensten (in 97% van de gevallen). De paramedische functies worden in 

vergelijking met de verpleegkundigen minder vaak middels het rooster (65%) en 

vaker via de bereikbaarheidsdienst (35%) en aanwezigheidsdienst (18%) ‘s nachts 

ingezet.  
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Gemiddeld werken ziekenhuismedewerkers 4,4 keer per maand in de nacht

4.2 laat zien hoeveel nachtdiensten de werknemers van verschillende leeftijden 

gemiddeld werken. In het tabellenboek ‘Leeftijd’ zijn verdere uitsplitsingen 

toegevoegd (zie bijlage). 

Figuur 4.2 Aantal nachtdiensten per leeftijdsgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=5.311 

 

Spitsuurfase werkt gemiddeld de minste nachtdiensten

Het gemiddelde aantal nachtdiensten daalt niet maar 

vordert. De leeftijdsgroep 51-54 jaar werkt gemiddeld 4,7 keer in de nach

groep werknemers boven de 55 jaar werkt er zelfs 5,5. Vooral vanaf de 55 jaar, de 

leeftijd waarop werknemers de mogelijkheid hebben om aanspraak te maken op de 

ontziebepaling nachtdienst uit de cao

belangrijk om te beseffen dat de groep werknemers die na deze leeftijdsgrens nog 

deelneemt aan de nachtdienst klein is. Het gaat hier om de ziekenhuismedewerkers 

die vrijwillig blijven participeren aan de nachtdienst. Verhoudingsgewijs werkt de 

leeftijdsgroep 31-40 jarigen de minste nachtdiensten: 3,7. Werknemers tot 30 jaar en 

werknemers tussen de 41 en 50 jaar werken het g

Tabel 4.1 geeft weer hoeveel procent van de medewerkers uit iedere leeftijdsgroep 

participeert aan de nachtdienst. Bijna driekwart van de medewerkers van 55 jaar of 

ouder (72%) neemt hieraan deel. Omdat boven deze leeftijdsgr

uit de cao geldt, gaat het om vrijwillige deelname. De participatiegraad van de groep 

51-54 jarigen ligt gemiddeld 3% lager dan in de jongere groepen.

                                                           
3
 Gevraagd werd om aan te geven hoe vaak men in de afgelopen maand tussen 0.00 en 6.00 heeft gewerkt. 
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gemiddeld werken. In het tabellenboek ‘Leeftijd’ zijn verdere uitsplitsingen 

tdiensten per leeftijdsgroep 

Spitsuurfase werkt gemiddeld de minste nachtdiensten 

Het gemiddelde aantal nachtdiensten daalt niet maar stijgt naarmate de leeftijd 

54 jaar werkt gemiddeld 4,7 keer in de nacht en de 

groep werknemers boven de 55 jaar werkt er zelfs 5,5. Vooral vanaf de 55 jaar, de 

leeftijd waarop werknemers de mogelijkheid hebben om aanspraak te maken op de 

cao, is de stijging opmerkelijk. Hierbij is het wel 

langrijk om te beseffen dat de groep werknemers die na deze leeftijdsgrens nog 

deelneemt aan de nachtdienst klein is. Het gaat hier om de ziekenhuismedewerkers 

die vrijwillig blijven participeren aan de nachtdienst. Verhoudingsgewijs werkt de 

40 jarigen de minste nachtdiensten: 3,7. Werknemers tot 30 jaar en 

werknemers tussen de 41 en 50 jaar werken het gemiddelde aantal nachtdiensten. 

Tabel 4.1 geeft weer hoeveel procent van de medewerkers uit iedere leeftijdsgroep 

htdienst. Bijna driekwart van de medewerkers van 55 jaar of 

ouder (72%) neemt hieraan deel. Omdat boven deze leeftijdsgrens de ontziebepaling 

gaat het om vrijwillige deelname. De participatiegraad van de groep 

ager dan in de jongere groepen. 

Gevraagd werd om aan te geven hoe vaak men in de afgelopen maand tussen 0.00 en 6.00 heeft gewerkt.  
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Tabel 4.1 Participatie aan de nachtdienst per leeftijdsgroep
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88% 

N=5.311 

Figuur 4.3 laat zien hoe vaak werknemers in verschillende levensfasen gemiddeld in 

de nacht werkten in de afgelopen maand. De ‘spitsuurfase’ (tot 40 jaar met 

thuiswonende kinderen) werkt gemiddeld het minst vaak in de nacht (3,5 keer). De 

‘ontwikkelingsfase’ (tot 40 jaar zonder kinderen) werkt gemiddeld even vaak in de 

nacht als de ‘balansfase’(40-50 jaar). De werknemers van 50 jaar en ouder (de 

mogelijkhedenfase) werken gemiddeld het vaakst in de nacht (5,1 keer). 

Figuur 4.3 Gemiddeld aantal nachtdiensten per levensfase
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997 4,3 5% 47 

999 3,7 7% 70 

1527 4,3 8% 124 

745 4,7 10% 84 

514 5,5 28% 204 

4782 4,4 12% 528 

Figuur 4.3 laat zien hoe vaak werknemers in verschillende levensfasen gemiddeld in 

de nacht werkten in de afgelopen maand. De ‘spitsuurfase’ (tot 40 jaar met 

thuiswonende kinderen) werkt gemiddeld het minst vaak in de nacht (3,5 keer). De 

e’ (tot 40 jaar zonder kinderen) werkt gemiddeld even vaak in de 

50 jaar). De werknemers van 50 jaar en ouder (de 

mogelijkhedenfase) werken gemiddeld het vaakst in de nacht (5,1 keer).  

ntal nachtdiensten per levensfase 
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Werknemers met een ‘klein’ contract (24 uur of minder) werken daarnaast minder 

vaak in de nacht dan hun collega’s met een ‘groot’ contract: 3,8 ten opzichte van 4,6 

keer. Deze twee groepen onderscheiden zich op een aantal kenmerken:  

• De groep met een klein contract heeft vaker thuiswonende kinderen: dit geldt 

voor 84% van deze groep, terwijl dit slechts geldt voor 41% van de werknemers 

met een contract voor 25 uur of meer.  

• De leeftijd van werknemers met een ‘groot’ contract is gemiddeld lager dan dat 

van de werknemers met een ‘klein’ contract: 43,6 jaar t.o.v. 41,9 jaar. 

• Verhoudingsgewijs hebben mannen vaker een ‘groot’ contract dan vrouwen. 

 

Een regressieanalyse toont aan welke kenmerken significant samenhangen met het 

aantal gewerkte nachtdiensten per maand:  

• Het aantal gemiddeld gewerkte nachtdiensten neemt toe als de leeftijd toeneemt 

(β=.095; p<0.01). 

• Mannen werken meer nachtdiensten dan vrouwen (β=-.038; p<0.05). 

• Werknemers met thuiswonende kinderen werken minder nachtdiensten (β=-

.033; p<0.05).. 

• Het aantal gemiddeld gewerkte nachtdiensten neemt toe als de contractgrootte 

toeneemt (β=-.099; p<0.01). 

• Arts-assistenten en paramedische functies werken op maandbasis gemiddeld 

minder nachtdiensten dan verpleegkundigen (p<0.01). 

 

Om beter aan te kunnen duiden hoe deze verschillende persoonskenmerken zich 

verhouden tot de frequentie waarop er nachtdiensten worden gedraaid hebben we 

een clusteranalyse uitgevoerd. Het doel van deze analyse is het zichtbaar maken 

van groepen werknemers die op basis van een aantal relevante kenmerken onderling 

meer op elkaar lijken dan dat ze lijken op andere werknemers. Dit heeft vier groepen 

werknemers opgeleverd, met de in tabel 4.2 beschreven kenmerken. 

Tabel 4.2 Clusteranalyse 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Gemiddeld aantal nachtdiensten  3,3 4 20,5 4,2 

Gemiddelde leeftijd 41 51 51 29 

Gemiddeld aantal contracturen 21 21 29 33 

% met thuiswonende kinderen  92 55 52 27 

% dat vrouw is 98 70 73 81 

     

Aantal respondenten 1224 2001 147 1410 

N=5.311 
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Cluster 1 kan samenvattend worden benoemd als de ‘parttime werkende moeders’. 

Het gaat vrijwel uitsluitend om vrouwelijke werknemers (98%) met relatief vaak jonge 

kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Zij werken gemiddeld 0,7 nachtdienst per maand 

minder dan hun collega’s met eenzelfde gemiddeld aantal contracturen (cluster 2) 

maar met een gemiddeld hogere leeftijd en relatief minder vaak thuiswonende 

kinderen. Deze tweede groep telt ook iets meer mannen. Cluster 3 kan worden 

gezien als ‘de nachtwachten’. Dit zijn werknemers die vrijwel uitsluitend in de nacht 

werken. Opvallend aan deze -overigens in aantallen kleine- groep is de hoge 

gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Cluster 4 tot slot kan worden getypeerd als de 

jongere werknemers, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en in meerderheid 

zonder thuiswonende kinderen.  

Ook per functie zijn er verschillen in de frequentie waarop er in de nacht wordt 

gewerkt. Zo werkten arts-assistenten en paramedisch personeel gemiddeld 3 keer in 

de afgelopen maand in de nacht, terwijl verpleegkundigen en het overige personeel 

dat gemiddeld 5 keer deden. Tot slot zijn er relatief grote verschillen tussen 

afdelingen. Tabel 4.3 geeft hiervan een overzicht. Psychiatrie, de spoedeisende hulp 

en intensive care (IC), cardiologie, plastische chirurgie, urologie, kindergeneeskunde 

en geriatrie voeren met gemiddeld meer dan vijf nachtdiensten op maandbasis de 

lijst aan.  

Tabel 4.3 Gemiddeld aantal nachtdiensten per maand, naar afdeling  

Afdeling aantal nachtdiensten per maand 

Anesthesiologie 3,1 

Cardiologie 5 

Chirurgie/ heelkunde 4,6 

Dermatologie 4,1 

Dialyseafdeling 1,9 

Geriatrie 5,1 

Gyneacologie/ Verloskunde 4,9 

Hematologie 3 

Interne geneeskunde 4,8 

Intensive care 5,4 

Kaakchirurgie 4,2 

Keel-, neus- en oorheelkunde 4,8 

Kindergeneeskunde 5,2 

Klinische chemie 3,2 

Longziekten 4,3 

Maag-, darm- en leverziekten 3,9 

Medische microbiologie 2,3 



IVA beleidsonderzoek en advies  33

Afdeling aantal nachtdiensten per maand 

Neonatologie 4,9 

Neurologie 4,6 

Neurochirurgie 4,9 

Operatiekamer (OK) 2,7 

Oncologie 4 

Oogheelkunde 4,5 

Orthopedie 4,7 

Plastische chirurgie 5,4 

Psychiatrie 6,2 

Radiologie 2,3 

Reumatologie 3,2 

Revalidatie 3,9 

Spoedeisende hulp 5,5 

Urologie 5 

N=5.311 

De afdelingen allergologie, diëtetiek, gyneacologie, klinische fysica – medische 

techniek, klinische neurofysiologie, maatschappelijk werk, medische psychologie en 

nucleaire geneeskunde kennen ofwel geen nachtdienst ofwel er hebben minder dan 

10 medewerkers gerespondeerd, waardoor gemiddelden niet zijn weergegeven. Het 

gemiddelde aantal nachtdiensten per maand bij de overige afdelingen is 5,2.  

30% van de werknemers werd in 2010 vaker voor nachtwerk gevraagd 

Omdat de probleemstelling van dit onderzoek zich o.a. baseert op de 

veronderstelling dat de druk op medewerkers jonger dan 55 jaar om nachtdienst te 

draaien toeneemt omdat door de vergrijzing van het personeelsbestand in veel 

ziekenhuizen relatief veel medewerkers aanspraak kunnen maken op de 

ontziebepaling uit de cao t.a.v. nachtwerk, is aan de respondenten gevraagd of zij in 

2010 een verschil hebben gemerkt in het aantal keer dat zij zijn gevraagd om in de 

nacht te werken t.o.v. 2009. Uiteraard kunnen er naast een eventuele geringere inzet 

van oudere medewerkers nog andere factoren een rol spelen bij een dergelijk 

verschil: zo kan er meer of juist minder werk zijn in de nacht of kunnen andere 

personele oorzaken (zoals ziekte, zwangerschap, een ruime bezetting of juist 

vacatures) ervoor zorgen dat werknemers vaker of minder vaak worden ingeroosterd 

of opgeroepen voor nachtdiensten. In ieder geval is het zo dat de meerderheid van 

de respondenten (65%) aangeeft geen verschil te hebben gemerkt. Een klein 

percentage (5%) zegt minder vaak te zijn gevraagd voor nachtwerk. Een relatief 

grote meerderheid van 30% geeft aan vaker te zijn gevraagd.  



 Werken in de nacht  34

Bij de groep werknemers die aangeeft vaker te zijn gevraagd is er geen echt 

leeftijdseffect zichtbaar: over alle leeftijdsgroepen heen ligt het percentage rond de 

30%. Een uitzondering hierop is -zoals verwacht kan worden- de groep 55+ers, waar 

‘slechts’ 18% aangeeft vaker te zijn gevraagd voor nachtwerk. Er is ook geen effect 

zichtbaar naar contractgrootte: zowel bij degenen met een ‘klein’ als een ‘groot’ 

contract geeft ongeveer 30% aan vaker te zijn gevraagd voor de nachtdienst. 

4.4 Beleving frequentie 

De werknemers zijn eveneens gevraagd naar hun tevredenheid over de frequentie 

waarin zij in de nacht werken. 49% is hier tevreden of zeer tevreden over. Bijna een 

kwart (24%) is ontevreden of zeer ontevreden en 27% staat hier neutraal tegenover.  

Wat de tevredenheid betreft zijn enkele verschillen zichtbaar:  

• Arts-assistenten zijn minder tevreden dan de overige functiegroepen: van hen is 

34% (zeer) ontevreden over de frequentie van nachtwerk en slechts 33% (zeer) 

tevreden. 

• Tot aan de leeftijdsgrens van de ontziebepaling voor nachtwerk van 55 jaar 

geldt dat hoe jonger de werknemers zijn, hoe vaker zij tevreden zijn over de 

frequentie van nachtwerk. In de leeftijdsgroep tot 40 jaar is 21% (zeer) 

ontevreden en gemiddeld 52% (zeer) tevreden, in de groep 41-54 jaar is 

gemiddeld 29% (zeer) ontevreden en 43% (zeer) tevreden. De groep van 55 

jaar of ouder, de vrijwillige deelnemers aan de nachtdienst, vormen hierop een 

uitzondering, van hen is 16% (zeer) ontevreden en is 60% (zeer) tevreden. 

4.5 Type diensten 

Een ruime meerderheid (85%) van het werk in de nacht vindt plaats middels het 

reguliere dienstrooster, in 17% van de gevallen gaat het om 

bereikbaarheidsdiensten, 5% is een aanwezigheidsdienst en 2% een 

consignatiedienst. In tabel 4.4 is te zien via welk type dienst werknemers van 

verschillende leeftijden in de nacht werken. 
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Tabel 4.4 Type dienst naar leeftijdsgroep 
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31-40 jaar 84 18 6 2 

41-50 jaar 83 19 5 2 

51-54 jaar 82 19 5 3 

55 jaar of ouder 82 20 3 2 

N=5.311 

Uit deze tabel valt af te lezen dat werknemers tot 31 jaar vaker dan de overige 

leeftijdsgroepen voor de nachtdienst worden ingeroosterd en minder vaak via de 

bereikbaarheidsdienst in de nacht werken. Tussen de overige leeftijdsgroepen zijn er 

geen verschillen wat dit betreft. Wel wordt de groep 55+ers minder vaak gevraagd 

om ’s nachts te werken middels aanwezigheidsdiensten: al komen dit type diensten 

in het algemeen weinig voor. 

Arts-assistenten werken, zoals van hun functie kan worden verwacht, een relatief 

hoog percentage bereikbaarheidsdiensten (65%). Ook bij de paramedische functies 

komt dit relatief vaak voor (35%) ten opzichte van de groep verpleegkundigen (6%).   

Werknemers met een contract van 33-40 uur werken verder procentueel gezien twee 

keer zo vaak in de nacht via de bereikbaarheidsdienst als collega’s met een contract 

van 0-16 uur, namelijk 22% ten opzichte van 11%. Zij werken dan ook minder vaak 

nachtdiensten via het reguliere dienstrooster: 78% ten opzichte van 89%. 

Werknemers met een contract tussen de 17 en 32 uur werken gemiddeld 15% 

nachtdiensten middels bereikbaarheidsdiensten en 88% via het reguliere rooster. 

4.6 Beleving type diensten 

Bereikbaarheidsdiensten zijn relatief zwaar, vooral als de leeftijd stijgt 

Werknemers waarderen het nachtwerk gemiddeld met rapportcijfers tussen de 4 en 

6,9 (zie figuur 4.4). De geroosterde nachtdienst wordt over de gehele linie als 

voldoende gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,3. De 

bereikbaarheidsdienst scoort gemiddeld een onvoldoende (5,2). De 

consignatiedienst valt de jongere en oudere werknemers vooral zwaar (gemiddeld 
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4,2), maar scoort ook bij de overigen een  onvoldoende (5,6). De 

aanwezigheidsdienst wordt door de groep 51

gewaardeerd dan door medewerkers van andere leeftijden.

Figuur 4.4 Rapportcijfers nachtwerk naar type dienst en leeftijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit eerder onderzoek is bekend dat de beleving van het werk via verschillende typen 

diensten sterk kan verschillen. Roosterdiensten zijn voorspelbaar en staan het de 

werknemer toe om zich hierop voor te bereiden. Bereikbaarheidsdiensten zijn 

weliswaar eveneens voorspelbaar: echter het is niet op voorhand te voorspellen of 

de werknemer daadwerkelijk zal wor

bereikbaarheidsdienst geoormerkte tijd voor werknemers geen echte werktijd maar 

ook geen echte privétijd. Dit maakt het moeilijker om hierop in gedrag te anticiperen.

Kijkend naar hoe de verschillende leeftijdsgroepen het wer

verschillende typen diensten waarderen valt het volgende op: 

• De groep 41-50 jarigen waardeert nachtwerk middels het

met een 6,1 lager dan de groep van 30 jaar of jonger (6,5). De groep 31

jarigen zit hier met een gemiddelde waardering van een 6,3 precies tussen. De 

groep werknemers boven de 55 jaar is het meest positief, zij waarderen de 

(geroosterde) nachtdienst met een 6,9.

• Een negatief verband tussen de waardering van het nachtwerk en leeftijd wordt 

vooral gevonden als het gaat om de bereikbaarheidsdiensten: naarmate 

ziekenhuismedewerkers ouder zijn waarderen ze deze dienst lager.De 

consignatiedienst scoort bij alle medewerkers een onvoldoende maar wordt 

door de oudste en jongste medewerkers het meest negatief gewaardeerd.

Werken in de nacht  

4,2), maar scoort ook bij de overigen een  onvoldoende (5,6). De 

aanwezigheidsdienst wordt door de groep 51-54 jarigen met een 5,6 gemiddeld lager 

gewaardeerd dan door medewerkers van andere leeftijden. 

.4 Rapportcijfers nachtwerk naar type dienst en leeftijd 

Uit eerder onderzoek is bekend dat de beleving van het werk via verschillende typen 

verschillen. Roosterdiensten zijn voorspelbaar en staan het de 

werknemer toe om zich hierop voor te bereiden. Bereikbaarheidsdiensten zijn 

weliswaar eveneens voorspelbaar: echter het is niet op voorhand te voorspellen of 

de werknemer daadwerkelijk zal worden ingezet. Daarmee is de als 

bereikbaarheidsdienst geoormerkte tijd voor werknemers geen echte werktijd maar 

ook geen echte privétijd. Dit maakt het moeilijker om hierop in gedrag te anticiperen. 

Kijkend naar hoe de verschillende leeftijdsgroepen het werken in de nacht via 

verschillende typen diensten waarderen valt het volgende op:  

50 jarigen waardeert nachtwerk middels het reguliere dienstrooster 

met een 6,1 lager dan de groep van 30 jaar of jonger (6,5). De groep 31-40 

jarigen zit hier met een gemiddelde waardering van een 6,3 precies tussen. De 

groep werknemers boven de 55 jaar is het meest positief, zij waarderen de 

oosterde) nachtdienst met een 6,9. 

Een negatief verband tussen de waardering van het nachtwerk en leeftijd wordt 

vooral gevonden als het gaat om de bereikbaarheidsdiensten: naarmate 

ziekenhuismedewerkers ouder zijn waarderen ze deze dienst lager.De 

atiedienst scoort bij alle medewerkers een onvoldoende maar wordt 

door de oudste en jongste medewerkers het meest negatief gewaardeerd. 
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• Wanneer de waardering van de nachtdiensten wordt bekeken voor de in 

paragraaf 4.3 beschreven clusters valt op dat de groep ‘nachtwachten’ 

gemiddeld een hogere waardering geeft, namelijk een 7,3. Deze groep draait 

uitsluitend geroosterde nachtdiensten. De groep ‘oudere werknemers’ geeft een 

lagere gemiddelde waardering dan de ‘jongeren’ en de ‘parttime werkende 

moeders’.  

4.7 Planning nachtdiensten 

Hersteltijd is het voornaamste aandachtspunt: ook (juist) bij jongere werknemers 

De dienstroosters komen hoofdzakelijk op team of afdelingsniveau tot stand. Het 

gaat hierbij vooral om ‘wensenroosters’, waarbij de medewerkers één of meerdere 

wensen mogen opgeven die door de roosteraar in principe worden gehonoreerd. 

Voor 49% van de werknemers geldt dat het rooster wordt opgesteld door een teamlid 

en in 37% van de gevallen stelt de leidinggevende het rooster op. 6% van de 

respondenten roostert zelf en voor 4% wordt het rooster centraal opgesteld door het 

roosterbureau
4
. Voor de paramedische functies wordt het rooster relatief vaak door 

de leidinggevende opgesteld (58%). 

Aan de werknemers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over enkele relevante 

planningsaspecten van het nachtwerk zoals de hoeveelheid rusttijd voor en na de 

nachtdienst, de begin- en eindtijden, de lengte van nachtdiensten en het moment 

waarop de dienst bekend wordt gemaakt. Tabel 4.5 geeft een overzicht van hun 

antwoorden.  

Werknemers van verschillende leeftijden wijken op een aantal punten van elkaar af: 

zo geldt dat de groep werknemers jonger dan 30 jaar vaker ontevreden is over de 

hersteltijd na de nachtdienst dan de overige leeftijdsgroepen (42% ontevreden t.o.v. 

een gemiddelde 30%). Oudere werknemers zijn iets vaker ontevreden over de lengte 

van diensten in de nacht: hierover is 26% van de groep 51-54 jarigen (zeer) 

ontevreden t.o.v. gemiddeld 20% in de overige leeftijdsgroepen. De groep 

werknemers van 55 jaar en ouder vormt hierop een uitzondering, van hen is 21% 

hierover (zeer) ontevreden
5
.  

 

                                                           
4
 De overige 4% geeft aan dat het rooster op een andere wijze tot stand komt. 

5
 Zie het tabellenboek ‘Leeftijd’ voor de volledige uitsplitsing van hoe verschillende leeftijdsgroepen deze 

planningsaspecten beleven. 
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Tabel 4.5 Tevredenheid planningsaspecten nachtwerk  

N=5.311 

4.8 Beleving nachtwerk 

Beloning en pauzes belangrijkste knelpunten in beleving 

In tabel 4.6 is weergegeven hoe tevreden ziekenhuiswerknemers zijn over 

verschillende aspecten van het werken in de nacht. Een meerderheid (54%) is 

ontevreden over de beloning van nachtdiensten. De helft is ontevreden over de 

mogelijkheid tot het opnemen van pauzes. Daarnaast is bijna een kwart (24%) 

ontevreden over de werkdruk en is ruim één op de vijf (21%) werknemers ontevreden 

over de personele bezettingsgraad.  

Naarmate de leeftijd stijgt zijn werknemers iets vaker ontevreden over de 

mogelijkheid om pauzes op te nemen, over het werktempo en over de werkdruk. Het 

gaat hierbij om kleine procentuele toenames van maximaal 10%. De groep 55+ers 

wijkt ook hier licht af van de groep 51-54 jarigen en is over de gehele linie iets minder 

ontevreden. In het tabellenboek ‘Leeftijd’ wordt een volledig overzicht geboden van 

de antwoorden per leeftijdsgroep. 
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De tijd tussen het werk in de nacht en de laatste dienst daarvóór 10 23 67 

De tijd tussen het werk in de nacht en de eerstvolgende dienst daarná 32 24 45 

De begintijd van het werk in de nacht 12 21 67 

De eindtijd van het werk in de nacht 16 23 61 

De lengte van diensten in de nacht 22 25 54 

Het moment waarop het bekend wordt dat u in de nacht moet werken 10 18 72 
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Tabel 4.6 Tevredenheid planningsaspecten nachtwerk  

N=5.311 

Een analyse naar de verschillende functiegroepen laat een iets genuanceerder beeld 

zien (zie het bijgevoegde tabellenboek ‘Functies’ voor een uitgebreide beschrijving): 

• Arts-assistenten en de paramedische functies zijn iets vaker (zeer) ontevreden 

over de werkdruk (respectievelijk 36% en 27%) dan verpleegkundigen en het 

overige personeel (in iedere groep 22%). Arts-assistenten zijn vaker (zeer) 

ontevreden over het werktempo (21%) dan paramedische functies (17%) en 

verpleegkundigen (13%).  

• Verpleegkundigen en de overige functies zijn vaker ontevreden over de 

personele bezetting (respectievelijk 22% en 26%) dan de paramedische functies 

(19%) en de arts-assistenten( 15%). 

 

Leeftijd, kinderen en functie meest bepalend voor oordeel 

 

Middels een regressieanalyse is bekeken in hoeverre verschillende 

werknemerskenmerken samenhangen met het oordeel over nachtwerk 
6
. De 

achtergrondkenmerken die het sterkst samenhangen met het verrichten van 

nachtwerk en het oordeel hierover zijn leeftijd, het al dan niet hebben van 

thuiswonende kinderen en functie. Dit betekent concreet dat het oordeel over het 

verrichten van nachtwerk verschilt tussen ouderen en jongeren, tussen medewerkers 

met en zonder thuiswonende kinderen en tussen verpleegkundigen, paramedisch 

personeel, arts-assistenten en overig personeel.  

 

                                                           
6
 Er waren te weinig respondenten die aanwezigheidsdiensten en consignatiediensten draaien of die 's nachts werken 

in de vorm van overwerk om deze analyses op uit te voeren. 
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De werktaken  9 20 72 

De personele bezetting 21 22 56 

De veiligheid 18 26 56 

De beloning 54 24 22 

De mogelijkheid tot het opnemen van pauzes 50 25 25 

Het werktempo 14 34 52 

De werkdruk 24 34 42 
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Het hebben van thuiswonende kinderen, en het werken in een paramedische of 

verpleegkundige functie beïnvloedt het oordeel over de reguliere nachtdienst in 

negatieve zin. Naarmate de leeftijd hoger wordt, wordt het oordeel over de 

bereikbaarheidsdienst negatiever. Arts-assistenten, werknemers in paramedische 

functies en verpleegkundigen zijn ook significant minder positief over de nachtelijke 

bereikbaarheidsdienst dan werknemers in overige functies. 

Tabel 4.7 Tevredenheid planningsaspecten nachtwerk  

 oordeel over reguliere 

nachtdienst (β) 

oordeel over 

bereikbaarheidsdienst (β) 

leeftijd
7 -,029 -,298** 

sekse ,008 -,009 

kinderen in het huishouden -,086** -,016 

omvang dienstverband ,008 -,060 

arts-assistent ,020 -,138* 

paramedische functie -,076** -,135* 

verpleegkundige -,083** -,127* 

*: lichte samenhang (p< 0,05), **: sterkere samenhang (p< 0,01) 

4.9 Effecten van het werken in de nacht 

Werknemers ervaren een slechtere lichamelijke en mentale gesteldheid en een 

lagere arbeidsproductiviteit bij nachtwerk vooral achteraf 

Aan de ziekenhuismedewerkers die nachtdiensten draaien is gevraagd om aan te 

geven of zij ervaren dat het werken in de nacht van invloed is op hun lichamelijke en 

mentale gesteldheid en arbeidsproductiviteit. Hun antwoorden zijn weergegeven in 

tabel 4.8 en 4.9.  

Tabel 4.8 Gesteldheid tijdens nachtwerk 

 % dat dit ervaart 

Lichamelijke gesteldheid/ welbevinden beter tijdens nachtwerk 8 

Mentale gesteldheid/ welbevinden beter tijdens nachtwerk 7 

Lichamelijke gesteldheid/ welbevinden slechter tijdens nachtwerk 77 

Mentale gesteldheid/ welbevinden slechter tijdens nachtwerk 75 

                                                           
7
 Levensfase en leeftijd hangen zo sterk onderling samen dat slechts een van beide in de analyse opgenomen kan 

worden. Leeftijd bleek meer bepalend dan levensfase en is om die reden opgenomen in de analyse. 
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Tabel 4.8 laat zien dat ruim driekwart van de ziekenhuismedewerker tijdens de 

nachtdienst een slechtere lichamelijke en/of mentale gesteldheid ervaart. Tabel 4.9 

geeft weer dat deze percentages nog iets toenemen, tot gemiddeld 80%, als het gaat 

om de gesteldheid ná de nachtdienst. 

Tabel 4.9 Gesteldheid na nachtwerk 

 % dat dit ervaart 

Lichamelijke gesteldheid/ welbevinden beter na nachtwerk 5 

Mentale gesteldheid/ welbevinden beter na nachtwerk 6 

Lichamelijke gesteldheid/ welbevinden slechter na nachtwerk 83 

Mentale gesteldheid/ welbevinden slechter na nachtwerk 77 

 

Ook wat de arbeidsproductiviteit betreft heeft het werken in de nacht volgens de 

werknemers een negatieve invloed: 61% ervaart een lagere eigen productiviteit 

tijdens de nachtdienst en 68% ervaart dat de eigen arbeidsproductiviteit erna lager is. 

Er zijn geen grote verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen wat betreft de 

ervaren invloed van het nachtwerk op het welbevinden en de arbeidsproductiviteit. 

Wel is ook hier zichtbaar dat de groep 55+ers die hoofdzakelijk vrijwillig in de 

nachtdiensten werkt over de gehele linie minder negatieve effecten ervaart. 

Nachtdiensten worden iets zwaarder met de leeftijd 

Werknemers ervaren het werken in de nacht als gemiddeld tot enigszins zwaar. Op 

een schaal van 1 (geheel niet zwaar) tot 10 (zeer zwaar) scoort het nachtwerk via het 

reguliere dienstrooster een 6,3 en via de bereikbaarheidsdienst een 6,3. De 

aanwezigheidsdienst wordt als iets zwaarder ervaren (6,7) en de consignatiedienst 

als iets lichter (6). Deze laatste twee diensten komen relatief weinig voor.  

In figuur 4.5 is de ervaren zwaarte uitgesplitst naar leeftijdsgroep. Werknemers van 

30 jaar of jonger ervaren het werk in de nacht als minder zwaar dan hun collega’s. 

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook de ervaren zwaarte (licht) toe. Dit effect is 

zowel zichtbaar bij de bereikbaarheidsdiensten als bij de reguliere nachtdiensten. 

Ook hier geldt de nuancering dat de groep van 55 jaar en ouder niet altijd meegaat in 

deze trend. De clusters ‘oudere medewerkers’ en ‘parttime werkende moeders’ 

ervaren de nachtdiensten als ongeveer even zwaar. Voor deze groepen is het 

werken in de nacht zwaarder dan voor de ‘jongeren’ en ‘nachtwachten’.  
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Figuur 4.5 Ervaren zwaarte van verschillende typen nachtwerk naar 

leeftijdsgroep (1=geheel niet zwaar t/m 10=zeer zwaar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 4.10 zijn de ervaren zwaarte van dag- en nachtdiensten tegen elkaar 

afgezet. Zowel de geroosterde nachtdienst als de bereikbaarheidsdienst ’s nachts 

worden als zwaarder aangeduid. Verder is het opvallend dat degenen die geen 

nachtdiensten werken verwachten dat ze zwaarder zullen zijn: vanuit de verwachting 

worden alle typen nachtdiensten gemiddeld met een zwaarte van 7,4 aangeduid.  

Tabel 4.10 Zwaarte dag- en nachtdiensten  

 Dagdienst Nachtdienst 

Regulier dienstrooster 4,9 6,3 

Bereikbaarheidsdienst 5,7 6,7 

 

Aan de ziekenhuiswerknemers is ook gevraagd of hun arbeidspatroon, met de 

nachtdienst als een onderdeel daarvan, zorgt voor een (dis)balans tussen werk- en 

privéleven. Tabel 4.11 biedt een overzicht van de gegeven antwoorden. 20% geeft 

aan dat het arbeidspatroon een goede werkprivé balans in de weg staat. Hierin zijn 

geen grote leeftijdsverschillen zichtbaar. 29% geeft aan dat het arbeidspatroon 
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ervoor zorgt dat zij zich minder fit voelen dan leeftijdsgenoten. Zowel de groep tot 30 

jaar als de groep 51-54 jarigen geeft dit iets vaker aan (respectievelijk 32% en 34%) 

dan de overige leeftijdsgroepen. Hetzelfde beeld komt terug bij de stellingen dat het 

arbeidspatroon maakt dat men moe is na het werk; ook hier zijn de procentuele 

verschillen echter klein. 

Tabel 4.11 Ervaren werkprivé-balans  

 zelden/nooit soms vaak/altijd 

Mijn arbeidspatroon...    

staat mij toe om mijn zorgtaken thuis uit te voeren 6 25 69 

staat mij toe om mijn huishoudelijke taken uit te voeren 7 29 64 

maakt dat ik mij minder fit voel dan anderen van mijn leeftijd 30 41 29 

maakt dat ik mij moe ben na het werk 5 46 49 

staat mij toe om te voldoen aan de door mij gewenste 

invulling van het ouderschap 

8 26 67 

staat een goede werkprivé balans in de weg 31 48 20 

biedt mij een goede afwisseling tussen werk en rust 13 38 49 

N=5.311 

4.10 Mening werknemers t.a.v. ontziebepalingen cao 

Tot slot is de mening van werknemers gevraagd ten aanzien van het hanteren van 

leeftijdsgrenzen in de cao wat betreft deelname aan de nachtdienst (zie tabel 4.12). 

De grote meerderheid, 81% van de werknemers, vindt het hanteren van 

leeftijdsgrenzen t.a.v. de verschillende nachtdiensten wenselijk. Een meerderheid 

van 62% is het oneens met de stelling dat deelname van de groep 55 tot en met 57-

jarigen aan de nachtdiensten wenselijk is. 

In het tabellenboek ‘Leeftijd’ staan deze meningen ook uitgesplitst naar 

leeftijdsgroep. Hierin zijn geen grote verschillen: werknemers van verschillende 

leeftijden zijn het hierover met elkaar eens. Wel is 50% van de werknemers het eens 

met de stelling dat het ontzien van oudere werknemers t.a.v. het werken in de nacht 

zorgt voor een overbelasting van de overige werknemers. Ruim een kwart (27%) is 

het hiermee oneens. De groepen 31-40 en 41-50-jarigen onderschrijven de stelling 

iets vaker (56% en 53%) dan de groep werknemers boven de 51 jaar (43%). De 

werknemers tot 30 jaar zitten hier tussenin (50%). 
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Tabel 4.12 Mening over leeftijdsgrenzen voor nachtwerk in de CAO 
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Er moet een leeftijdsgrens zijn voor het werken in de nacht middels het 

reguliere dienstrooster 

9 10 81 

Er moet een leeftijdsgrens zijn voor het werken in de nacht middels 

bereikbaarheidsdiensten 

9 12 79 

Er moet een leeftijdsgrens zijn voor het werken in de nacht middels 

aanwezigheidsdiensten 

9 11 80 

Er moet een leeftijdsgrens zijn voor het werken in de nacht middels 

consignatiediensten 

9 14 77 

Deelname van de groep 55-57 jarigen aan de nachtdiensten vind ik wenselijk 62 22 16 

N=5.311 

4.11 Open antwoorden 

Aan de ziekenhuismedewerkers is gevraagd wat zij aantrekkelijk of juist 

onaantrekkelijk vinden aan het werken in de nacht en wat er voor hen behouden of 

juist verbeterd zou moeten worden om deze aantrekkelijkheid te optimaliseren. In de 

antwoorden op deze open vraag blijkt dat degenen die de nachtdienst als 

aantrekkelijk ervaren vooral gesteld zijn op de relatieve rust op de afdelingen 

waardoor het werktempo prettiger is en er meer mogelijkheden zijn voor sociaal 

contact met patiënten en collega’s, het groter beroep op het eigen 

inschattingsvermogen en vakmanschap en het feit dat het goed past bij de eigen 

werkprivé balans en/of het eigen ritme. Dit geldt echter niet voor iedereen, voor 

sommigen is dit juist een onaantrekkelijk punt: het nachtwerk past niet goed bij de 

eigen lichamelijke en/of sociale behoeften.  

Verder worden de relatief lage bezettingsgraad in de nacht (het komt voor dat er ‘s 

nachts maar één persoon op een afdeling werkzaam is of er zijn plannen hiertoe) en 

het gebrek aan een echte pauzemogelijkheid als onaantrekkelijke punten benoemd. 

Ook het feit dat soms verwacht wordt dat het (administratieve) werk dat bij de dag- 

en avonddiensten ‘blijft liggen’ door de nachtdienst wordt opgepakt, wordt door een 

gedeelte van de werknemers weinig gewaardeerd omdat dit de druk verhoogt en het 

werk minder aantrekkelijk maakt. Als verbeterpunten worden de hoeveelheid 

achtereenvolgende nachtdiensten genoemd (meer dan drie diensten wordt door veel 

respondenten als zwaar bestempeld) en de hoeveelheid hersteltijd. De afspraak dat 

men na een serie nachtdiensten minimaal 48 uur vrij is, wordt niet altijd 

waargemaakt.
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5 Organiseren van nachtwerk: casussen 

5.1 Inleiding 

Om diepgaander inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de personele inzet in de 

nacht in beleid en praktijk wordt georganiseerd en in de beleving hiervan door de 

werknemers, zijn binnen een viertal casusziekenhuizen
8
 (groeps)interviews 

gehouden. Het gaat daarbij in totaal om 54 respondenten: 6 twintigers, 14 dertigers, 

16 veertigers, 15 vijftigers en 3 zestigers. De jongste respondent is 20 jaar, de 

oudste 62 jaar en de gemiddelde leeftijd bedraagt 43,4 jaar. De omvang van hun 

contract ligt tussen 16 en 36 uur per week en is gemiddeld 31 uur per week. 

Verschillende respondenten hebben meer dan één functie. De dekking van de 

functies is: 14 leidinggevenden, 6 leden van de OR, 7 planners/roosteraars, 5 

medewerkers P&O, 30 verpleegkundigen en 5 medewerkers van de technische 

dienst, de receptie en de ambulance. 

In de bijlagen zijn de uitgebreide, geanonimiseerde verslagen te vinden. In dit 

hoofdstuk wordt een overkoepelend overzicht van de bevindingen gegeven. 

Naast de gesprekken in de casusziekenhuizen zijn er nog focusgroepsgesprekken in 

twee ziekenhuizen
9
 gevoerd met vertegenwoordigers van verpleegkundigen in elke 

van de vier levensfasen. 

5.2 Algemene beleving van het werken in de nacht 

Een aantal respondenten stelt dat voor ouderen het omschakelen van dag- en 

nachtritme steeds moeilijk wordt; men slaapt kort en minder diep na een nachtdienst. 

Die omschakeling is zwaarder na vier nachtdiensten dan na twee nachtdiensten 

achtereen. Voor vrouwen in de overgang gaat dit verder gepaard met lichamelijke 

klachten. Ouderen geven ook vaak aan dat het in vergelijking met een aantal jaren 

geleden moeilijker is geworden om overzicht te houden op de afdeling omdat men 

zich wat minder goed kan concentreren. Als er ‘s nachts nog spoedopnames zijn 

geeft dat onrust op de afdeling en daar kunnen ouderen minder gemakkelijk mee 

omgaan dan jongeren. Verschillende respondenten geven aan dat ouderen soms 

uitvallen omdat ze uit loyaliteit langer door blijven gaan met het draaien van 

nachtdiensten dan nodig is. 

Andere respondenten geven aan dat leeftijd geen rol speelt bij de zwaarte van 

nachtdiensten. Sommige mensen kunnen nu eenmaal beter tegen nachtdiensten dan 

anderen. Hoeveel last men van het draaien van nachtdiensten heeft, is erg 

persoonlijk bepaald en dat verandert niet veel naarmate men ouder wordt. Er zijn 

                                                           
8
  Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, Isala Zwolle, Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en de Gelderse Vallei in Ede. 

9
  Het Westfries Gasthuis in Hoorn en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. 
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ouderen die graag zo veel mogelijk nachtdiensten draaien omdat ze dan 

zelfstandiger kunnen werken, er minder hectiek is en men soms nog wat meer 

(sociale) aandacht kan besteden aan de patiënt. Dit hangt wel af van het type 

afdeling. Er zijn echter ook jongeren die juist erg veel moeite hebben met 

nachtdiensten en regelmatig de bedrijfsarts bezoeken om ‘verlost’ te worden van 

nachtdienst. Sommige ouderen geven aan dat de jongste generatie meer moeite 

heeft met nachtdiensten vanuit de veranderende verhouding tussen werk en privé: 

de privésituatie weegt veel zwaarder mee in die balans dan de loyaliteit ten opzichte 

van de collega’s; de arbeidsethos is veranderd. Verder geeft een aantal 

respondenten aan dat juist in andere leeftijdsfasen nachtdiensten zwaar zijn, 

bijvoorbeeld wanneer men thuis kleine kinderen heeft.  

De ervaren zwaarte is ook afhankelijk van het aantal mensen dat nachtdienst doet op 

een afdeling: alleen of met zijn tweeën maakt veel verschil uit, vooral bij wat minder 

ervaren verpleegkundigen. Nachtdiensten worden iets beter betaald en dat maakt het 

voor sommigen ook leuker om juist ‘s nachts te werken. Het eigenlijke probleem is 

dat er te weinig regelmaat zit in onregelmatige diensten, zo verwoordt een 

respondent. 

De meeste respondenten geven aan dat de zwaarte van het werk op zich de laatste 

jaren ook zwaarder is geworden: de zorgzwaarte en complexiteit van het ziektebeeld 

is gestegen. Verdergaande substitutie van klinische zorg door dagverpleging en 

poliklinische zorg en verkorting van de verpleegduur maken het werk zwaarder, 

zowel in de nacht als overdag. De dubbele vergrijzing veroorzaakt ook een steeds 

ouder wordende patiëntenpopulatie: patiënten die niet zo goed slapen en soms licht 

dement zijn veroorzaken wat meer onrust op de afdeling dan tien jaar gelden en dat 

maakt de nachtdienst zwaarder. Sommige respondenten spreken hun zorg uit over 

de kwaliteit van de verleende zorg in de nacht. 

Bijna iedereen die daar ervaring mee heeft beoordeelt een bereikbaarheidsdienst 

voor de nacht zwaarder dan een nachtdienst.  

5.3 Beleid en praktijk rondom de organisatie van het werk in de nacht 

Op de meeste afdelingen in de betreffende ziekenhuizen hebben de medewerkers in 

hoge mate invloed op planning van de diensten; ze kunnen de planning dan zoveel 

mogelijk zelf invullen en dat bevalt hen uitstekend. Men dient vaak wel minimaal een 

aantal nachtdiensten in te plannen, ofschoon dat niet altijd het geval is en er sprake 

is van vrijwillige nachtdiensten. Het komt voor dat sommige (oudere) medewerkers 

altijd nachtdiensten draaien en andere medewerkers die daar een hekel aan hebben 

dit nooit doen. Daarbij wordt aangegeven dat de sociale druk in sommige teams 

hoog kan zijn, zo zijn er voorbeelden van teams waarbij duidelijk wordt gekozen om 

of iedereen of niemand vrijwillig boven de leeftijdsgrens in de nacht te laten werken. 

Ook komt het in sommige teams voor dat degenen met het meeste gezag als eerste 

de keuze hebben in het samenstellen van het rooster, al wordt het rooster 

grotendeels (als globale schatting in 80% van de gevallen) in consensus 
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samengesteld. Tijdens een werkoverleg wordt de definitieve planning meestal 

vastgelegd; het hoofd beslist bij afstemmingsproblemen.  

Op sommige afdelingen kan gekozen worden tussen twee of vier aaneengesloten 

nachtdiensten; in een enkele afdeling wordt overwogen om in principe over te gaan 

op nachtdiensten van twee nachten, waarbij de individuele medewerker kan kiezen 

voor een groter aantal aaneensluitende nachtdiensten. Op alle afdelingen kan 

onderling geruild worden. In een van de bezochte ziekenhuizen zijn ze nu bezig met 

de overschakeling naar een digitaal dienstrooster. Hoewel men hier de voordelen 

voor het management van inziet, voorziet men wel problemen in de mate waarin 

rekening gehouden met de voorkeuren van medewerkers. Enkele medewerkers zijn 

van mening dat een jaarplanning in feite het minst problemen geeft met 

nachtdiensten, omdat dan ruim van te voren, in het bijzonder voor het thuisfront, 

bekend is wanneer welke dienst wordt gedraaid en men daarop kan anticiperen. 

Bijna alle respondenten verwachten dat hun ziekenhuis de cao zal volgen als de 

verhoging van de leeftijdsgrens voor nachtdiensten landelijk wordt ingevoerd. Veel 

respondenten gaan ervan uit dat er op de meeste afdelingen zo coulant mogelijk 

mee wordt omgesprongen, afhankelijk van de situatie en de noodzaak om 55-

plussers in te zetten. Wel verwacht men dat uitzonderingen zullen worden gemaakt 

(bijvoorbeeld om medische redenen), zoals dat nu al gebeurt. Als het te moeilijk 

wordt voor ouderen worden ze via een bedrijfsarts waarschijnlijk afgekeurd voor de 

nachtdienst, zo denkt menig respondent. Als vaststaat dat iemand het absoluut niet 

(meer) kan, dan moet iemand hiertoe niet gedwongen worden, want dan worden 

ouderen ‘de kreukels in geholpen’. 

5.4 Knelpunten bij het ontzien van werknemers boven de 55 jaar 

Knelpunten die momenteel ervaren worden zijn verschillend per ziekenhuis en per 

afdeling binnen een ziekenhuis. Dat hangt nauw samen met de leeftijdsopbouw van 

de medewerkers van de afdeling en met de aanwezigheid van ouderen (55-plus) die 

juist graag nachtdiensten draaien. Er zijn afdelingen waar nu nog geen 

planningsproblemen zijn, maar binnen enkele jaren wel omdat een grote groep 

medewerkers nu rond de 50 jaar oud is.  

Er zijn afdelingen met een hoge mate van vergrijzing van het personeel (relatief veel 

55-plussers), maar daar zijn geen problemen omdat een aantal van hen juist graag 

nachtdiensten draait. Men realiseert zich hier overigens wel terdege dat acute 

problemen makkelijk kunnen optreden.  

Er zijn ook afdelingen waar men veel te maken heeft met vergrijzing en het wenselijk 

wordt geacht dat de leeftijdsgrens wordt verhoogd. Als de jongeren op deze 

afdelingen steeds meer op moeten vangen, kan dit ten koste gaan van hun loyaliteit. 

De meeste respondenten zien echter ook wel in dat het voor sommige ouderen 

vervelend wordt, vooral als ze echt uitzien naar de situatie dat ze nachtdienstvrij 

worden. Het is dan heftig als dat moment verder naar achter wordt verschoven. 
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Sommigen zien de verhoging van de leeftijdsgrens voor nachtdiensten van 55 naar 

57 jaar als een tijdelijk lapmiddel: over 2 jaar is men weer net zover als er een relatief 

grote groep ouderen op de afdeling werkt. 

De meeste respondenten zijn overigens wel van mening dat de maatschappelijke 

discussie over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd met zich meebrengt 

dat er ook gediscussieerd wordt over de leeftijd voor nachtdienst. Op dit moment is 

er waarschijnlijk dan ook meer draagvlak voor het verhogen van de leeftijdsgrens 

dan vijf jaar geleden toen dit nog onbespreekbaar was. 

5.5 Attitudes t.o.v. het voorstel om de leeftijdsgrens te verhogen 

In twee ziekenhuizen geven de meeste respondenten aan niet zo veel moeite te 

hebben met de voorgestelde cao-aanpassing. Wel geven verschillende 

respondenten hier aan dat het voor mensen die erop rekenen geen nachtdiensten 

meer te hoeven draaien, erg teleurstellend is als ze horen dat dit nog twee jaar moet. 

Daarom pleiten de respondenten van de OR ook voor een overgangsregeling voor 

die mensen. Het aantal nachtdiensten zou dan afgebouwd kunnen worden. 

Bovendien merkt een aantal respondenten hierbij op dat niet zozeer de ouderen, 

maar juist een andere groep (zoals moeders met jonge kinderen) moeite hebben met 

draaien van nachtdiensten. 

De geïnterviewde ouderen zijn niet echt ongerust, maar men is wel van mening dat 

er steeds meer moet worden ingeleverd. Mensen die nu 56 jaar zijn, vinden het erg 

pijnlijk; zij hebben een jaar lang geen nachtdiensten meer hoeven uit te voeren en 

die regel wordt nu ineens teruggedraaid.  

In een van de ziekenhuizen wordt vooral gefocust op het feit dat nachtdiensten vaak 

soloactiviteiten zijn. Als er met twee verpleegkundigen een nachtdienst wordt 

gedraaid is veel plezieriger, maar er zal dan wel een organisatorische verandering 

noodzakelijk zijn. Twee mensen ’s nachts, zo wordt gesteld is ook in het belang van 

de organisatie vanwege de accreditatie. Gesteld werd dat een ziekenhuis bij een 

accreditatie c.q. een externe beoordeling hoger scoort als er twee mensen in de 

nachtdienst draaien op een afdeling dan één persoon. Voor ouderen zou het een 

argument kunnen zijn om wel in de nacht te werken (samen werken in de nacht). 

In een ander ziekenhuis heeft de OR een poll uigevoerd onder de werknemers (N= 

330). Hieruit blijkt dat 68 procent vindt dat het al dan niet draaien van nachtdiensten 

boven de 55 jaar een keuze moet blijven, 27 procent vindt dat het een plicht moet 

zijn om nachtdiensten te draaien en 5 procent heeft hierover geen uitgesproken 

mening. Deze cijfers liggen dicht bij de cijfers van dit onderzoek. Deze medewerkers 

pleiten dus niet voor het opnemen van deze regeling in de cao, maar dat het al dan 

niet draaien van nachtdiensten moet plaatsvinden in overleg met de afdeling op 

vrijwillige basis. 
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5.6 Andere door de praktijk aangedragen oplossingsrichtingen 

Er is een groot aantal mogelijkheden aangedragen, waarbij het soms gaat om echte 

alternatieven en meestal om suggesties die genoemd zijn om de nachtdienst wat te 

veraangenamen: 

• Invloed op het rooster. Het allerbelangrijkste is een maximale invloed van elke 

medewerker op de samenstelling van het rooster en maximale 

ruilmogelijkheden. Hoe meer aan de eigen wensen tegemoet kan worden 

gekomen, hoe groter de kans op bereidheid om ’s nachts te werken. 

• 12-uursdiensten. Er wordt dan langer gewerkt en maar drie keer per week; dus 

ook veel vrij en veel rusttijd. De meeste respondenten voelen hier vanwege de 

lengte van de diensten echter weinig voor. 

• Afbouw aantal nachtdiensten voor ouderen. Invoeren van een 

overgangsregeling in het kader van demotiebeleid.   

• Maximaal 2 nachtdiensten achter elkaar. Dit als keuze: een deel van de ouderen 

wil liever 2x2 nachten dan 1x4 nachten draaien. 

• Maand nachtdienst. Eén maand nachtdienst en vervolgens drie maanden geen 

nachtdienst.  

• Verder vooruit plannen. Bij het plannen van één jaar vooruit weet iedereen, 

inclusief het thuisfront, wanneer iemand nachtdienst heeft; dit geeft rust, ruimte 

en stabiliteit. 

• Afdelingen bundelen. Hierdoor kunnen 3 mensen 2 afdelingen bedienen in 

plaats van 2x2 mensen. Deze optie is niet overal mogelijk.  

• Leeftijdspiramide. Aannamebeleid richten op een goede leeftijdsverdeling van 

het personeel; voorkomt groene en grijze golf. 

• Warme maaltijd tijdens nachtdienst. Voorheen kreeg men tijdens nachtdienst 

warme maaltijd; dat beviel en het is helaas op veel plekken afgeschaft.  

• Nachtdienst nooit alleen laten draaien. Dit veraangenaamt het werk en het 

voorkomt onzekerheid bij beginners en soms ook bij ouderen die zich in de 

nacht minder scherp beginnen te voelen en daarbij bang zijn het overzicht te 

verliezen. 

• Nachthoofd. Herinvoeren van de nachthoofdfunctie; er een psychologisch druk 

omdat men daarop niet meer kan terugvallen. 

• Patiënten. Er voor zorgen dat patiënten vooral slapen, dan is er geen onrust 

(vergrijzing, lichte dementie); dus slaapmedicatie op tijd geven. 

• Anticiperen op gedrag patiënten. Eerder anticiperen op het gedrag van 

patiënten, zodat patiënten in de nacht zo rustig mogelijk zijn. 

• Flexibeler gedrag. Verpleegkundigen gaan te vaak en te veel uit van gewoontes: 

elke activiteit “moet” op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Als daar wat 

creatiever/flexibeler mee wordt omgesprongen geeft dat rust. 

• Stimuli: Financiële prikkels en/of extra vrije tijd om ouderen over de 

nachtdienststreep te trekken.  

• Coachende rol: Ouderen in nachtdienst een coachende rol geven voor jongeren. 

Geeft waardering en verhoogt eigenwaarde oudere medewerker. 

• Geen nieuwe patiënten in de nacht. Als nachtopnamen op één afdeling terecht 

komen geeft dat geen onrust op de andere afdelingen.  
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• Communicatie ondersteuning. Camera’s en spreek-luister-verbinding van en 

met de patiënt ter ondersteuning van de nachtdienst geeft minder werkdruk. 

• Vacatures nachtdienst of inzet van zzp-ers: Bij vacatures vragen naar specifiek 

inzet in de nacht, eventueel inhuren zzp-ers voor de nachtdienst. 

• Aanpassing start en eind diensten. Direct effect op de lengte van de 

nachtdienst; geeft ruimte aan ouders om kinderen nog naar school/opvang te 

brengen. 

• Rusttijden tijdens dienst: Rusttijden worden niet genomen en vanwege de 

bezuiniging ingekort of verschoven naar de eigen tijd van de medewerkers. 

• Eenvoudig werk uit handen nemen door ander personeel. Bijvoorbeeld vullen 

van verband-, was en andere middelen. Dit kan ook tijdens andere diensten 

en/of door minder gekwalificeerde functiegroepen. 

• Inzet zwerfwacht. Deze kan inspringen daar waar het druk is. 

• Vaste poule voor nachtdiensten.  

• Communicatie tussen afdelingen. Op sommige afdelingen is het erg rustig en op 

andere erg druk. Men weet dit niet van elkaar; uitwisseling is dan mogelijk. 

• Focus niet allen op ouderen bij nachtdienst. Ook zwangerschap, 

borstvoedingsperiode, aanwezigheid jonge kinderen betrekken bij problematiek 

nachtdiensten. 

• Lichaamsbeweging. Er zijn mensen die in de nacht niet af en toe gaan roken, 

maar wel behoefte hebben aan beweging; een home-trainer of een spel waarbij 

bewogen moet worden kan een oplossing bieden. 

• Aanpassing lichtsterkte tijdens nachtdiensten. Extra blootstelling van licht aan 

verpleegkundigen (ze gaan gedurende de dienst 3 x 15 minuten onder een lamp 

zitten) geeft minder slaap, dit bevindt zich nog in experimentele fase. 

• Bewuster omgaan met slapen. Er zijn cursussen ‘bewust slapen’. Ook bestaan 

er speciaal voor stewardessen folders met handige tips voor het slapen.  

• Power-nap. Een korte periode van slapen kan sommigen veel energie geven en 

maakt de nachtdienst makkelijker/ minder moeilijk vol te houden. 

5.7 Focus op de levensfase 

In het onderzoek worden vier levensfasen onderscheiden: de ontwikkelingsfase 

(mensen jonger dan 40 jaar zonder kinderen), de spitsuurfase (mensen jonger dan 

40 jaar met kinderen), de balansfase (mensen tussen 40 en 50 jaar) en de 

mogelijkhedenfase (mensen ouder dan 50 jaar). Zoals vermeld is er in twee 

ziekenhuizen gesproken met vertegenwoordigers van de verschillende levensfasen, 

waarin de focus gelegd is op hun specifieke ervaringen met betrekking tot de 

nachtdienst. 

5.7.1 Ontwikkelingsfase 

Jongeren zonder kinderen hebben het idee dat specifiek zij wat vaker gevraagd 

worden om te werken in de nachtdiensten dan anderen. Dit heeft dan weinig te 

maken met het ontziebeleid van ouderen, maar meer met het ontziebeleid van 

jongeren met (jongere) kinderen. Er wordt nogal eens gezegd dat laatstgenoemde 

groep hun wensen met betrekking tot de planningsroosters wat dienen te beperken. 
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Deze wensen hebben vaak te maken met de beschikbaarheid van de oppas. 

Bijvoorbeeld: “Ik heb alleen maar oppas op dinsdag- en woensdagochtend en dus 

kan ik nooit een andere nachtdienst draaien dan die van maandag- en 

dinsdagnacht!”. De solidariteit om telkens te schuiven staat dan onder druk: “Als je 

kinderen wil en dit beroep wil uitoefenen, dien je in ieder geval wel flexibel te zijn met 

de kinderopvang”. 

De mate waarin jongeren zonder kinderen dit ervaren hangt erg sterk af van de 

mogelijkheden om zelf het rooster in te vullen (wat in de meeste ziekenhuizen het 

geval is) en de wijze waarop een afdelingshoofd, die vaak de definitieve planning 

maakt, daarmee omgaat. De belangrijkste factor die bepaalt of jongeren (en ook 

ouderen) zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en productief hun werk kunnen 

blijven doen, ook in de nachtdienst, is hierin gelegen: veel inspraak in het rooster en 

mogelijkheden om te ruilen. 

Roostering volgens het opwaardeersysteem, het 2-2-2 rooster (2 dagen 

ochtenddienst, 2 dagen middag/avonddienst, 2 dagen nachtdienst en daarna 4 

dagen vrij), wordt vooral door jongeren zonder kinderen niet interessant gevonden. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat er in deze planningssystematiek maar één 

maal per vier weken een vrij weekend zit. 

Veel jongeren in de ontwikkelingsfase werken op afdelingen waar het verhogen van 

de ontzieleeftijd voor nachtdiensten van 55 naar 57 jaar geen item is. Ouderen (ook 

55-plus) werken vaak of heel graag of helemaal niet in de nachtdienst. Voor 

sommige ouderen is het wel aantrekkelijk als een ze coachende rol hebben voor 

jonge collega’s die zich nog wat onzeker voelen. Omdat er gebruik gemaakt wordt 

van hun ervaringskennis, versterkt dat hun eigenwaarde. Een minder aantrekkelijke 

kant, in het bijzonder voor ouderen, is de verdere digitalisering van het 

patiëntendossier. Dit vereist meer en nauwkeuriger werk achter beeldschermen; bij 

IC-afdelingen dient er soms elke 15 minuten iets geregistreerd te worden van 

patiënten (vaak op rijdbare laptops). 

5.7.2 Spitsuurfase 

Voor de meeste jongeren met (jonge) thuiswonende kinderen is het vooral direct na 

de periode van zwangerschapsverlof lastiger om weer nachtdiensten te draaien. In 

veel ziekenhuizen hoeven medewerkers die borstvoeding geven geen nachtdiensten 

te draaien (meestal tot een half jaar na de geboorte). Opvang voor de kinderen dient 

geregeld te worden en ingebed te worden in de nieuwe werksituatie. Als die 

werksituatie eenmaal weer stabiel is, draai ook de groep in deze levensfase weer 

gewoon mee. Er zijn jongeren in de spitsuurfase die juist graag zoveel mogelijk 

nachtdiensten draaien. Als zij ’s avonds gaan werken liggen de kinderen te slapen en 

als ze terugkomen zijn ze of naar de oppas of worden ze nog net naar school 

gebracht voordat men kan gaan slapen. In de middag worden de kinderen bij de 

oppas of van school gehaald. Voor deze specifieke groep is de inbreng van partner 

en/of partner en/of familie/vrienden van groot belang.  



 Werken in de nacht  52

Een kleinere groep geeft aan dat het in deze situatie wel erg moeilijk is, vooral als er 

geen partner is; ze proberen dan minder nachtdiensten te draaien dan van hen wordt 

verwacht. In feite is het voor deze groep van cruciaal belang dat de medewerkers 

grote invloed hebben op de roosters en dat er goede mogelijkheden zijn om diensten 

te ruilen. De onderlinge solidariteit speelt daarbij een grote rol. 

In het algemeen kunnen financiële prikkels ook voor de medewerkers in de 

spitsuurfase een rol spelen bij de planning van nachtdiensten, echter een goede 

opvang voor de kinderen dient gegarandeerd te zijn. Financiële prikkels kunnen twee 

kanten op werken. Enerzijds zijn collega’s eerder bereid om te ruilen en anderzijds 

kan het ertoe leiden dat medewerkers in de spitsuurfase het werk zodanig 

organiseren dat ze juist veel nachtdiensten draaien en de extra inkomsten 

gedeeltelijk gebruiken voor een goede opvang in de thuissituatie; een geïnterviewde 

geeft aan dat ze per maand ongeveer 800 euro extra verdient door het nachtwerk. 

Alternatieven voor een planning zonder de inzet van 55-plus worden vooral gezien in 

het personeelsbeleid en dan met name in de opbouw van een evenwichtig 

personeelsbestand qua leeftijd. Dan kan er maximaal gebruik gemaakt worden van 

de planningsmogelijkheden, voor alle levensfasen. 

Er worden wel trends geconstateerd in het werk gedurende de nacht. Deze zijn 

afhankelijk van de afdeling. Bij verloskunde werd vroeger gewacht tot een bevalling 

zich aandient, nu wordt steeds meer gebruik gemaakt van pijnbestrijding (verdoving) 

en wordt een geboorte gepland (opwekkend infuus). De planning geschiedt dan 

zodanig dat die veelal overdag plaatsvindt. Op een IC afdeling worden patiënten 

steeds sneller naar de chirurgische afdeling gestuurd, waardoor de nachtdienst op IC 

minder zwaar is en op de chirurgische afdeling te zwaar is geworden. Mensen die op 

een long-stay afdeling werken en problemen hebben met nachtdiensten willen soms 

graag liever op de short-stay afdeling werken, omdat daar in ieder geval geen 

weekend (nacht)diensten gedraaid hoeven te worden. 

5.7.3 Balansfase 

De medewerkers in de balansfase geven aan dat het werk in de nacht de afgelopen 

jaren veranderd is. De administratieve activiteiten zijn sterk toegenomen met 

betrekking tot het patiëntendossier. De overgang van papieren naar digitale dossiers 

brengt extra werk met zich mee en voor sommige ook moeilijker werk mee. Ook de 

patiënten zijn complexer en ouder (vergrijzing) geworden. Afhankelijk van de afdeling 

worden er nu ’s nachts medicijnen uitgezet, wat voorheen in het takenpakket zat van 

de dagdienst. Op een afdeling komen nu eerder in het genezing- en bewakingproces 

patiënten van de IC-afdeling en dat verhoogt de werkdruk. Op een afdeling 

gynaecologie is het werk ’s nachts juist wat minder zwaar geworden, omdat de 

bevallingen vaker opgewekt worden en overdag plaatsvinden. De veranderingen in 

het werk leiden er niet toe dat mensen van 56 en 57 jaar nu opeens geen 

nachtdienst meer zouden kunnen draaien als ze dat nog wel deden op hun 55ste. 

Met het toenemen van de leeftijd neemt ook de herstelperiode van dag- en 

nachtritme toe. De meeste respondenten geven aan dat ze meer moeite hebben dan 
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vroeger met slapen na de nachtdienst. Het gaat dan om het in slaapvallen, minder 

diep slapen, vaker tussendoor wakker worden en minder uitgerust wakker worden. 

Sommige mensen nemen slaaptabletten.  

De omvang van het aantal nachten achtereen wordt verschillend beleefd. Sommige 

respondenten in de balansfase werken het liefst alle nachtdiensten achter elkaar 

want dan hoeven ze niet telkens om te schakelen; na twee nachten zit men in het 

nachtritme. Enkelen hebben het liefst één nachtdienst per week en anderen werken 

het liefst twee of drie nachten achter elkaar. Het is dus sterk persoonlijk bepaald. 

Belangrijk is wel dat iedereen eensgezind is over de vrijheid om zelf in te plannen. In 

90 procent van de gevallen worden de wensen ingewilligd, ook van de nachtdienst. 

Binnen deze groep denkt men dat het verhogen van de ontzieleeftijd voor 

nachtdienst naar 57 jaar, op termijn als het speelt op de afdeling, wel een extra 

belasting gaat geven voor de andere collega’s. Ze verwachten dat er dan meer uitval 

komt onder de 56- en 57 jarigen. Een aantal van de 50-plussers draait wel 

nachtdiensten, maar soms uit loyaliteit met de collega’s, zo is de indruk van deze 

respondenten, zodat het nog maar de vraag is of ze dat kunnen volhouden tot 57 

jaar. Iedereen is het er wel over eens dat het uiteindelijk ook persoonlijk bepaald is: 

er zijn ook ouderen die nachtdiensten overnemen van jongeren die liever geen 

nachtdiensten willen draaien.  

Men heeft af en toe wel collega’s zien uitvallen die niet tegen nachtdienst kunnen 

(lichamelijke klachten) en dat zijn dan niet altijd 50-plussers. Een financiële stimulus 

werkt dan niet. Bij anderen kan een extra beloning in geld of tijd wel enige verlichting 

brengen om wat extra nachten per maand te draaien. 

De bedrijfsvoering van een ziekenhuis is sterk veranderd in vergelijking met vroeger; 

het is al bijna en wordt in de nabije toekomst helemaal een 24-uurs bedrijf. De 

bezuinigingen zullen er toe gaan bijdragen dat er efficiënter wordt omgesprongen 

met beperkte middelen. Gespecialiseerde ziekenhuizen die dag en nacht open zijn 

en opereren; dan draaien ook chirurgen en anesthesisten nachtdiensten. Dan wordt 

voor iedereen het nachtwerk een deel van het leven. 

5.7.4 Mogelijkhedenfase 

Een meerderheid van de respondenten in de balansfase geeft aan graag 

nachtdiensten te willen draaien; ze hebben er of geen moeite mee, of ze vinden het 

juist prettig. De belangrijkste redenen zijn: meer zelfstandigheid en wat minder 

hectiek dan overdag. Deze geïnterviewden mochten gebruik maken van de 

ontziemaatregel, maar hebben dat niet gedaan. Onder andere vanwege de financiële 

voordelen, maar ook uit solidariteit met de andere teamleden.  

Enkele mensen geven aan moeite te hebben met de dienst; voor hen is nachtdienst 

een noodzakelijk kwaad. Zij hebben met hun team de afspraak gemaakt om de gaten 

te vullen en af en toe een nachtdienst te draaien. Bijna alle respondenten hebben 

veel vrijheid in het roosteren en daarover bestaat een grote tevredenheid, want er 

wordt rekening gehouden met voorkeuren.  
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De meeste medewerkers in de balansfase vinden het niet zo erg dat de leeftijdsgrens 

naar 57 jaar verschuift. Collega’s die er echt moeite mee hebben, hebben veelal via 

de bedrijfsarts vrijstelling hiervoor gekregen. Er zijn ook jongere collega’s die altijd al 

moeite hebben met nachtdiensten. Dit is niet leeftijdgebonden, is de algemene 

gedachte.  

Kijkend naar 50-plus is de conclusie dat men die groep in drieën kan delen. Een klein 

gedeelte kan absoluut niet tegen nachtdienst (lichamelijke klachten; migraine) en 

heeft vrijstelling. Een redelijk groot deel vindt het juist fijn om veel nachtdiensten te 

draaien en het overige deel (grootte onbekend) heeft er wel wat moeite mee, maar 

draaien uit loyaliteit toch nachtdiensten. De laatste groep zou gemotiveerd kunnen 

worden door stimuli als een hogere beloning en/of extra vrije uren. Maar ook goede 

begeleiding speelt een rol. Een geïnterviewde komt met het voorbeeld dat voor 

stewardessen cursussen worden gegeven, bijvoorbeeld handige tips voor het slapen. 

Ook zijn er cursussen die gaan over ‘bewust slapen’. Ook wordt de tip gegeven om in 

vacatures specifiek te vragen naar mensen voor nachtdiensten.  

Een mogelijkheid om de nachtdienst wat te ontlasten bestaat uit het zo veel mogelijk 

verplaatsen van werkzaamheden van de nachtdienst naar de dag- en avonddienst. 

Als voorbeeld is genoemd het uitzetten van medicijnen. Dit geschiedt nu in de 

nachtdienst en dan zijn de mensen niet altijd het scherpst waardoor fouten op de loer 

liggen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Dat het werken van nachtdiensten een negatief effect kan hebben op de gezondheid 

en dat het risico hierop toeneemt naarmate de leeftijd van medewerkers stijgt, is iets 

waarover in zowel wetenschap als praktijk consensus bestaat. Uit onderzoeken blijkt 

dat het nachtwerk niet past bij onze circadiane (of: biologische) ritmiek, wat kan 

leiden tot een veelheid aan klachten omdat het lichaam het natuurlijke slaap- en 

waakpatroon moet bijstellen. Vooral het herstellen van de nachtdiensten wordt met 

de leeftijd zwaarder. Het inslapen na de nachtdienst en het overdag diep genoeg 

doorslapen worden moeilijker. Men heeft dan ook langer nodig om zich weer ‘de 

oude’ te voelen en om terug te schakelen naar het gewone dag- en nachtritme. Dit 

heeft niet alleen negatieve effecten voor het fysieke en mentale welbevinden, maar 

omdat het herstel in privétijd plaats moet vinden soms ook voor het sociale. 

Bovendien schatten ziekenhuismedewerkers hun arbeidsproductiviteit tijdens en na 

de nachtdienst lager in. 

Vanaf welke leeftijd het risico op negatieve effecten begint toe te nemen en hoe de 

relatie tussen nachtdienst en gezondheid zich ontwikkelt tussen de 55 en 57 jaar is 

wetenschappelijk tot op heden niet vastgesteld. Duidelijk is echter wel, zowel in 

studies als in de praktijk, dat het voor een grote groep mensen ook vóór de 55 jaar al 

een rol speelt. Afkeuringen voor de nachtdienst vinden dan ook vaak al ruim voor 

deze leeftijd plaats. In zekere zin kan worden gesteld dat er al voor het bereiken van 

de leeftijdsgrens voor de ontziebepaling in de cao sprake is van een natuurlijke 

selectie (het ‘healthy worker effect’). Het kan daarbij ook om jonge medewerkers 

gaan die simpelweg niet kunnen wennen aan het werken in de nacht. Het 

tegenovergestelde komt daarbij ook voor en niet als uitzondering: er is een 

aanzienlijke groep medewerkers die na de 55 jaar vrijwillig in de nacht blijft werken. 

Deze mensen ontwikkelen niet dezelfde klachten als leeftijdsgenoten.  

Omdat de groep die wel meer moeite krijgt met het werken in de nacht naarmate zij 

ouder wordt echter groter is dan deze laatste groep is het verhogen van de 

leeftijdsgrens voor de ontziebepaling nachtdiensten en het daarmee verplicht stellen 

van nachtwerk volgens een meerderheid van de werkvloer (62%) en de gesproken 

delegatie experts vanuit een gezondheidsoogpunt onwenselijk. Slechts 16% vindt het 

wenselijk dat de groep 55-57 jarigen verplicht aan de nachtdienst gaat deelnemen. 

Gegeven dat niet iedere ouder wordende medewerker de negatieve effecten van het 

nachtwerk ervaart, zijn vrijwilligheid en keuzevrijheid belangrijk. Wat goed gaat en 

een bijdrage kan leveren aan het verlichten van de werklast van collega’s moet 

worden gestimuleerd. Werknemers die kunnen en willen blijven werken in de nacht 

moeten daarin zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Totdat het misschien niet meer 

kan, want ook de ‘healthy workers’ kunnen op termijn klachten krijgen. Hierbij is wel 

van belang dat er een goed preventief beleid is, om te voorkomen dat mensen 

uitvallen. 
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Gezondheidsklachten of andere zwaarwegende klachten m.b.t. het nachtwerk doen 

zich vaak al voor de 55 jaar voor. Daarmee levert het verhogen van de leeftijdgrens 

volgens de werkvloer mogelijk (te) weinig extra menskracht op om het 

bezettingsprobleem als gevolg van de vergrijzing aan te pakken, zeker op de langere 

termijn. Een positief effect van toetreding van deze groep wordt beperkt doordat 

degenen die goed gedijen in de nachtdienst nu al vaak geen aanspraak maken op de 

collectieve ontziebepaling. In dit onderzoek geeft 72% van de werknemers boven de 

55 jaar nog in de nacht te werken. In de meerderheid van de gevallen (82%) gebeurt 

dit via het reguliere dienstrooster. 20% van het nachtwerk vindt plaats middels de 

bereikbaarheidsdienst.  

De medewerkers die boven de 55 jaar aan de nachtdienst blijven deelnemen werken 

ook meer diensten op maandbasis (5,5) dan het gemiddelde voor alle 

leeftijdsgroepen (4,4).Ook de groep 51-55 jarigen participeert bovengemiddeld (4,7). 

Zij waarderen het werk in de nacht via de geroosterde nachtdienst niet significant 

lager dan hun jongere collega’s. Wel geldt dat de bac-diensten slechter worden 

beoordeeld en als zwaarder worden aangeduid naarmate de leeftijd stijgt. Vooral de 

bereikbaarheids- en consignatiediensten vallen daarbij in negatieve zin op. 

Aangegeven wordt dat er in de praktijk nog weinig concreet beleid is geformuleerd 

gericht op het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van uitval. 

Mogelijkheden om oudere medewerkers te ontzien dienen dan ook hierin te worden 

gezocht: er zit nog ‘rek’ in de participatiegraad van de jongere werknemers en de 

vrijwillige participatie van 55+ers. Voor deze laatste groep geldt dat het aandeel 

‘twijfelaars’ met aantrekkelijke (persoonsspecifieke) regelingen over de streep 

kunnen worden getrokken, bijvoorbeeld met een aangepast arbeidspatroon zoals 

een afwisseling tussen periodes waarin men wel deelneemt aan de nachtdienst en 

periodes waarin dit niet plaatsvindt.  

Daarnaast is het ontziebeleid in de praktijk op dit moment ruimer dan de cao 

voorschrijft. Hoewel leeftijd de belangrijkste voorspeller blijkt te zijn voor het wel of 

niet draaien van nachtdiensten, laat dit onderzoek zien dat levensfase de 

belangrijkste voorspeller is voor de frequentie waarin men aan de nachtdienst 

deelneemt. De spitsuurfase, oftewel degenen tot 40 jaar met kinderen (meestal in de 

leeftijd 0-12 jaar), werken gemiddeld 3,5 keer per maand ’s nachts. Dit betekent dat 

zij gemiddeld één nachtdienst minder werken dan collega’s. Hier is eigenlijk sprake 

van een omgekeerd ontziebeleid. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit parttime 

werkende vrouwen.  

Aangegeven wordt dat zwangerschap en het krijgen van kinderen in de praktijk vaak 

leiden tot een hoofdzakelijk informele vorm van ontzien. Uit de gesprekken blijkt dat 

het werken in de nacht vooral bezwaarlijk kan zijn voor degenen met kinderen in de 

leeftijd 0-4 jaar. Vanaf de basisschoolleeftijd vinden sommige werknemers het ’s 

nachts werken juist wel prettig: het biedt hen de mogelijkheid om de kinderen in de 

ochtend zelf naar school te brengen, de schooltijd te gebruiken om te slapen en er ’s 

middags weer voor hen te zijn. Een belangrijke voorwaarde is daarbij wel dat de 

eindtijd van de nachtdienst goed aansluit op de gebruikelijke (uiterste) begintijd van 
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het reguliere werk, zodat de vaak op reguliere tijden werkende partners ’s morgens 

op tijd kunnen worden afgewisseld. Omdat er vanuit het tactisch niveau lang niet 

altijd wordt gestuurd op de eindigheid van dit type afspraken blijven deze vaak lange 

(volgens sommigen te lange) tijd bestaan.  

Een betere grip op dit type informeel ontziebeleid kan helpen bij het rondkrijgen van 

de roosters. De opsteller van de roosters, vaak een medewerker uit het team, heeft 

niet altijd het inzicht in dit type afspraken of het mandaat om ze te wijzigen. Mutaties 

komen daarnaast veel voor: nadat het officiële rooster bekend is gemaakt wordt er 

onderling veelvuldig geruild, ondanks dat men vooraf de kans krijgt om één of 

meerdere ‘vaste’ roosterwensen aan te geven. Planning en realisatie komen dan ook 

vaker niet dan wel overeen. Dit maakt een tactische capaciteitsplanning en het 

behouden van het overzicht dat nodig is om te kunnen anticiperen op 

inzetbaarheidsproblemen niet makkelijker. Dit structuuraspect, in combinatie met een 

werkcultuur binnen veel ziekenhuizen waarbij werknemers vinden dat de nachtdienst 

er gewoon bij hoort en veel mensen bereid zijn om hard te werken, zorgt ervoor dat 

formele aanpassingen in het (kwartaal)rooster en/of het jaarlijkse arbeidspatroon pas 

plaatsvinden nadat er klachten ontstaan.  

De situatie is dan vaak al zwart-wit: of de medewerker kan in de nacht blijven werken 

of hij/zij moet ervoor worden vrijgesteld, middels herplaatsing, afkeuring of structureel 

ontzien. Als deze keuze eenmaal is gemaakt komt men er niet vaak meer op terug. 

Een ‘good practice’ die al op sommige plaatsen voorkomt is dan ook het tijdig (bij 

voorkeur zelfs preventief) aangaan van de dialoog over de aanpassingen die kunnen 

worden gedaan om toch aan de nachtdienst te blijven deelnemen. Een vermindering 

van het aantal nachtdiensten achter elkaar, een verlenging van de hersteltijd na de 

nachtdienst of aanpassingen in werkzaamheden kunnen ervoor zorgen dat de 

medewerker kan blijven participeren.   

Een volgende stap zou zijn om de dialoog aan te gaan over de eindigheid van deze 

afspraken en een gezamenlijk plan te maken om te proberen het aantal 

nachtdiensten na een stabiele periode weer voorzichtig uit te breiden. In overleg 

kunnen middels roostering niet alleen de participatiegraad maar ook de gezondheid, 

motivatie en productiviteit van (jongere en oudere) werknemers verder worden 

verbeterd. Bijvoorbeeld door te experimenteren met individuele, op jaarbasis af te 

spreken arbeidspatronen waarbij werkgever en werknemer onderhandelen over de 

verdeling van werk- en rusttijd. Of middels experimenten met een ander type 

kortcyclische voortwaarts roterende roosters, zoals het 2,2,2 rooster (bekend van 

Shell). Dit type rooster wordt door veel medewerkers als gunstig benoemd vanwege 

de regelmaat, de minimale verstoring van het bioritme en de hoeveelheid 

achtereenvolgende vrije dagen maar wordt vooralsnog weinig binnen de 

ziekenhuizen toegepast. Gangbaar is het werken van 3 of 4 achtereenvolgende 

nachten. Hoewel ook hierbij geldt dat individuele voorkeuren verschillen gaven, 

geven meerdere werknemers in dit onderzoek aan het mogelijk prettiger te vinden 

om vaker maar dan voor kortere aaneengesloten periodes nachtwerk op te komen, 

wat de mogelijkheid kan vergroten op het volhouden van nachtwerk voor een grotere 

groep. Daarnaast dienen instellingen er zorg voor te dragen dat de beschikbare 
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richtlijnen zoals de arbocatalogus en/of relevante personeelshandboeken optimaal 

worden benut en voor iedereen toegankelijk zijn. 

Het stimuleren van de vrijwilligheid van niet alleen de oudere medewerkers, maar 

van alle werknemers om aan de nachtdiensten deel te nemen, vraagt om creativiteit 

een (sociaal) innovatieve aanpak. Te denken valt aan maatregelen die het grijze 

gebied tussen de aan leeftijd gekoppelde ontziebepalingen in de CAO en de aan 

persoonlijke situaties gekoppelde (informele) ontziebepalingen in de praktijk. 

Alternatieven voor het verhogen van de leeftijdsgrens kunnen in theorie gericht 

worden op:  

1. Minder werk verrichten ’s nachts waardoor minder mensen hoeven te werken. 

2. De bezettingsgraad te verlagen. 

3. Het vergroten van het aantal werknemers (in absolute zin) die ‘s nachts kunnen 

werken. 

4. Met de huidige werknemersaantallen de participatie aan de nachtdienst 

vergroten zodat het werk beter verdeeld kan worden. 

5. Het slimmer organiseren van het werk, door te zorgen voor een beter bij de 

wensen van medewerkers passende planning van de diensten en door de 

nachtdienst zelf aantrekkelijker te maken (qua taken, contact met collega’s, 

pauze, etc.).  

We gaan achtereenvolgend op de haalbaarheid van deze alternatieven in. 

Bezetting en werkhoeveelheid: de grens lijkt bereikt 

De eerste twee punten worden momenteel al opgepakt maar lijken voorlopig een 

grens te hebben bereikt: de bezetting wordt op veel plaatsen door de werknemers 

beschreven als minimaal. Zo komt het veelvuldig voor dat één medewerker ’s nachts 

verantwoordelijk is voor een hele afdeling. Experimenten met robotica en domotica 

hebben nog geen concrete mogelijkheden geboden voor een andere werkinrichting. 

Wel zijn er ziekenhuizen die het werk in de nacht anders zijn gaan indelen om de 

bezetting omlaag te kunnen brengen, bijvoorbeeld door patiënten niet ’s nachts naar 

de verpleegafdelingen te brengen maar hen bij de spoedeisende hulp te houden.  

Uitbreiding in absolute aantallen: meer beperkingen dan kansen 

Het vergroten van het aantal werknemers in absolute zin kan bijvoorbeeld door de 

inhuur van een flexibele schil. De minimale bezettingsgraad en de specialistische 

invulling daarvan maken dit echter moeilijk en daarmee weinig haalbaar als 

alternatief. Voor sommige functies geldt dat een vergroting van het aantal 

werknemers met dezelfde kwalificaties en competenties de druk kan verlichten. Zo 

zijn er voorbeelden bekend van ziekenhuizen die experimenteren met de inzet van 

nurse practitioners in de nacht om arts-assistenten te ontlasten.  
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Participatie van huidige werknemers vergroten: inzetbaarheidsbeleid op korte, 

midden- en lange termijn  

Het stimuleren en faciliteren van de werknemerspopulatie die nu (tot de 55 jaar 

verplicht en daarna vrijwillig) nachtdiensten draait om dat te blijven doen, past als 

streven het beste bij de wil om een beleid te voeren dat gericht is op de duurzame 

inzetbaarheid van alle medewerkers. In theorie zou op lange termijn een 

kwantitatieve toename van het aandeel beschikbare medewerkers immers op termijn 

uit een strategisch op inzetbaarheid gericht personeelsbeleid en investering in betere 

arbeidsomstandigheden tijdens de nachtdienst moeten volgen. Dit is dan ook 

volgens alle in dit onderzoek betrokken partijen iets om na te streven.  

Interne mobiliteit 

Een goede leeftijdsspreiding in het personeelsbestand draagt er uiteraard toe bij dat 

de verschillende persoonlijke roostervoorkeuren binnen het team elkaar kunnen 

aanvullen. Op dit moment verschilt de vergrijzingsgraad sterk per team. Een 

evenwichtige leeftijdsopbouw moet zowel aandacht hebben in het wervings- en 

selectiebeleid als bij het bekijken van interne mobiliteitsopties. Dit laatste is iets wat 

weinig wordt toegepast maar wat voor niet-specialistische functies binnen het 

ziekenhuis kansen kan bieden. 

Kader voor I-deals 

De nieuwe generaties werknemers zijn het meer dan vorige generaties gewend om 

te onderhandelen met hun werkgever over individuele afspraken binnen hun 

arbeidsovereenkomsten en de roep om ‘i-deals’ zal naar verwachting dan ook verder 

toenemen, zeker wanneer er meer van deze werknemers in het werk wordt 

gevraagd. Zij hebben als generatie of cohort ook vaak andere ideeën over een goede 

werk-rust verdeling dan hun voorgangers, wat te maken heeft met veranderende 

gedachten over een goede werk-privé balans. De organisatie van de 

gezinssystematiek komt, zeker wanneer er kleine kinderen zijn, vaak zeer nauw en 

het is dan ook wenselijk om werknemers hierin te ondersteunen. Het moment maakt 

echter dat werkgevers de bezettingsdruk van de vergrijzing voelen en geconfronteerd 

worden met bezuinigingen, waardoor in veel organisaties juist een tendens te zien is 

naar een centrale beleidsvorming. I-deals worden vaker gezien als bedreiging dan 

als kans. Met goede afspraken over de kaders waarbinnen variatie mogelijk is en het 

mandaat over deze variatie op de juiste plek, namelijk bij het teamhoofd, is hierin 

echter veel mogelijk. Een goede begeleiding van dit proces vanuit de branche lijkt 

daarbij wenselijk.  
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Hersteltijd naar leeftijd 

Opvallend is dat beleid veelal gericht is op het reguleren van de frequentie en duur 

van nachtwerk, terwijl er relatief weinig aandacht is voor het herstel ervan. Naarmate 

werknemers ouder worden is de hersteltijd langer. Bij het roosteren wordt echter 

meestal uitgegaan van generieke regels m.b.t. arbeidspatronen, waarbij er geen 

aandacht is voor een aan leeftijd gebonden herstelpatroon. Het bieden van 

voldoende hersteltijd heeft een duidelijke positieve invloed op de gezondheid van 

medewerkers, op korte en lange termijn. Het opnemen van afspraken in de CAO 

over een aan leeftijd gebonden hersteltijd, waarvan op verzoek van de medewerker 

mag worden afgeweken, is daarbij een mogelijkheid. 

Preventie van uitval 

Op middellange termijn kan de participatiegraad verder verhoogd worden door de 

dialoog met werknemers van alle leeftijden, maar vooral vanaf de 50 jaar, aan te 

gaan, waarbij wordt besproken hoe (met welke eventuele aanpassingen in het 

takenpakket of het rooster) de werknemer aan de nachtdienst kan blijven deelnemen. 

Op een dergelijke dialoog moeten acties kunnen volgen en maatregelen om ‘bij te 

sturen’ moeten dan ook voor het tactische niveau beschikbaar zijn. Te denken valt 

aan aangepaste roosters en/of arbeidspatronen waarvan de nachtdienst een 

onderdeel is. Hiermee kunnen signalen die wijzen op negatieve motivatie-, 

productiviteit- of gezondheidseffecten op tijd worden opgepikt en kan volledige uitval 

(uit de nachtdienst of zelfs uit het werk) in sommige gevallen worden voorkomen. Als 

deze signalen er niet zijn zou het gesprek vooral moeten gaan over de strategieën 

die de werknemer hanteert om het werk in de nacht goed vol te houden.  

De leidinggevende kan hiermee wellicht een goede ‘practice-based evidence’ 

opbouwen en zijn of haar ‘toolbox’ uitbreiden met opties om het team te 

ondersteunen. Ervaren vakmensen kennen het werk en hun werkomgeving immers 

als geen ander. Werknemers zelf laten meedenken over wijzen waarop zij middels 

‘job crafting’ (of: aanpassing van het werk aan het individu) beter in staat kunnen 

worden gesteld om in de nacht te werken is hierin ook een belangrijk onderdeel. Hier 

komen we op terug. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is overigens ook het 

maken van afspraken over de termijn waarvoor de aanpassing geldt, een evaluatie 

hiervan en een stappenplan waarbij getracht wordt om de werknemer weer terug te 

brengen naar de reguliere frequentie van nachtwerk. Overigens geldt zoals in iedere 

dialoog dat niet alle wensen van de werknemer (of de werkgever) hoeven te worden 

gehonoreerd. De belangrijkste winst zit hem in de gezamenlijke ontdekking van 

mogelijkheden in een positieve situatie, terwijl gesprekken over werkaanpassing 

vaak volgen op uitval: voor beide partijen een negatieve situatie. 

Een aanpassing van de arbeidsomstandigheden en een goede voorlichting over hoe 

het (eet, rust en slaap-)gedrag van de medewerker zelf van invloed is op het gezond 

blijven bij nachtwerk kunnen eveneens een positieve bijdrage leveren.  

Overigens geldt in de visie van IVA, zoals eerder gesteld, dat het werken aan de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers een verantwoordelijkheid is van zowel 

werkgever als werknemer, maar dat de eerste hierin het voortouw heeft. Daarop 
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volgend zou een escalatiemogelijkheid, voor medewerkers waarvan de werkgever 

onvoldoende mogelijkheden biedt om deze eigen verantwoordelijkheid te kunnen 

nemen, in het leven moeten worden geroepen. Een voorbeeld hiervan is het hen 

mogelijk maken om zich te verzetten tegen het rooster. 

Bekijken van de werkinhoud in de nacht 

Duurzame inzetbaarheid kent –in de in dit onderzoek gehanteerde definitie– naast 

gezondheid ook de peilers productiviteit en motivatie. Kijkend naar de nachtdienst 

geldt dat de oudere werknemers vaker dan anderen aangeven moeite te hebben met 

het bewaren van het overzicht, zeker wanneer het een drukke dienst is en de 

bezetting laag. De (vrijwillige) deelname van werknemers van 55 jaar en ouder kan 

mogelijk worden bevorderd wanneer het werk zo ‘passend’ mogelijk kan worden 

gemaakt. Dit kan deels worden opgevangen door aandacht te hebben voor wat er 

precies ’s nachts aan taken van de medewerker wordt gevraagd: het komt regelmatig 

voor dat er door de organisatie bij de oudere werknemers minder is geïnvesteerd in 

bijvoorbeeld opleiding, zodat men ‘mee’ kan met nieuwe ontwikkelingen. De 

werknemers zelf nemen hierin ook niet altijd het voortouw.  

Toch geeft men aan dat het werk is veranderd en dat de problematiek bij patiënten 

complexer is geworden. Ook wordt (administratief) werk weleens naar de nachtdienst 

‘doorgeschoven’ omdat het overdag of ’s avonds te druk is geweest. Dit kan leiden 

tot een hogere ervaren werkdruk maar ook tot onzekerheid ten aanzien van de eigen 

kwaliteit, wat in de nacht bij een lage bezetting meer tot uiting kan komen. Dit heeft 

uiteraard een direct effect op de motivatie om in de nacht te werken. Dit soort 

processen dient te worden uitgesloten, alvorens er aan leeftijd gerelateerde 

gezondheidseffecten wordt gedacht. Ze kunnen ook worden beïnvloed, bijvoorbeeld 

door slimme teams te vormen van meer en minder in de nachtdienst bedreven 

medewerkers. Wanneer dit binnen de teams niet realiseerbaar is, of wanneer de 

bezetting in de nacht dit niet toelaat, kan ook op ziekenhuisniveau worden gezorgd 

voor een ‘zwerfwacht’ die gediplomeerd en ervaren is. Deze persoon kan in het hele 

ziekenhuis worden ingezet en kan zowel startende medewerkers als anderen die 

daar behoefte aan hebben helpen (en coachen) tijdens de nachtdienst. 

Toegankelijkheid en contact tijdens reguliere diensten met degenen in deze functie 

zijn dan mogelijk wel voorwaarden voor vertrouwen in elkaar, wat nodig is voor en 

succesvolle inzet van deze interventie. 

Levensfasebewust personeelsbeleid 

De bezettingsproblematiek maakt ook een actieve insteek gericht op uitbreiding van 

participatie op korte termijn nodig. Het krijgen van een betere grip op de informele 

processen waarbij werknemers worden ontzien kan door het maatwerk in te kaderen 

en het resultaat hiervan tijdig te evalueren. Te denken valt aan afspraken in de CAO 

over een levensfasebewust personeelsbeleid waarop alle werknemers aanspraak 

kunnen maken. Dit type maatwerk sluit aan bij eerdere bewegingen richting 

levensfasespecifiek maatwerk in de CAO ziekenhuizen zoals de afschaffing van de 

leeftijdsdagen en de invoering van een persoonlijk levensfasebudget.  
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Kijkend naar de huidige situatie dient het levensfasebewust beleid per levensfase 

geënt te zijn op de volgende peilers:  

1. Ontwikkelfase (tot 40 jaar, zonder kinderen): (perspectief op) kwalitatief goede 

arbeidsomstandigheden die helpen om gezond te -kunnen blijven- werken, 

vooral als vaker een beroep op hen wordt gedaan voor nachtwerk en met het 

perspectief op toekomstig langer doorwerken. 

2. Spitsuurfase: kaders voor het ontziebeleid bij kleine kinderen en mogelijkheden 

om werk en privé goed af te stemmen middels rooster en arbeidspatroon. 

3. Balansfase: extra aandacht voor preventie van uitval en maatwerkmogelijkheden 

in roosters en werktaken om dit te ondersteunen. 

4. Mogelijkhedenfase: naast hetgeen beschreven is bij de balansfase geldt in deze 

fase een specifieke aandacht voor sociaal innovatieve i-deals, passend bij de 

gezondheid en persoonlijke wensen van de medewerker in kwestie, die 

participatie aan het nachtwerk na de 55 jaar kunnen stimuleren en faciliteren.  

 

Het beeld bestaat op veel plekken nog steeds dat oudere werknemers minder willen 

werken. Hoewel dit voor een groep oudere werknemers zeker zal gelden, wordt er 

ook gewezen op het feit dat de oudere werknemer van tegenwoordig een ander 

levenspatroon heeft dan dat van voorgaande generaties. Zo heeft men bijvoorbeeld 

soms nog (of weer) studerende kinderen of wil men graag lang (en ver) met vakantie, 

waardoor de inconveniëntietoeslagen interessant zijn. Mogelijk is een gedeelte van 

de groep 55+ers met aantrekkelijke maatwerkafspraken in het arbeidspatroon te 

verleiden tot het blijven deelnemen aan de nachtdienst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

korte periodes waarin men regulier deelneemt aan de nachtdienst, gevolgd door 

‘sabbaticals’ waarin men helemaal niet aan de nachtdienst deelneemt en optimaal 

kan herstellen. 

Voor de uitwerking en implementatie van een goed levensfasebewust 

personeelsbeleid voor de ziekenhuizen adviseren wij een aantal stappen die op 

brancheniveau kunnen worden opgepakt:  

a. Een (pilot) project gericht op het stimuleren van de communicatie tussen 

individuele medewerkers en hun leidinggevenden over (aan leeftijd of 

evensfase gerelateerde) inzetbaarheid. In deze ‘inzetbaarheidsdialogen’ 

komen motivatie, gezondheid en productiviteit aan bod. Werknemer en 

leidinggevende inventariseren mogelijkheden om huidige knelpunten op te 

lossen of toekomstige knelpunten te omzeilen. Daarbij vindt een actieve 

terugkoppeling en supervisie vanuit de hr-afdeling plaats.  

b. Een (pilot) project waarin wordt geëxperimenteerd met ‘job crafting’, oftewel 

met (stapsgewijze) kleine aanpassingen in het werk. Doel van dit project is het 

opsporen van kansen om middels aanpassingen in het werk de inzetbaarheid 

op peil te houden of te vergroten.  

c.  Een (pilot) project strategische personeelsplanning waarin ziekenhuizen aan 

de hand van jaargesprekken over de wensen en behoeften t.a.v. werk- en 

rusttijden de jaarroosters opstellen en afspraken maken over de invulling van 
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het arbeidspatroon. Een dergelijke strategische personeelsplanning kan 

zorgen voor een verbetering in de voorspelbaarheid en regelmaat van 

roosters, wat zowel de ervaren druk als de inzetbaarheid ten goede kan 

komen. 

d. Een (pilot) project gericht op het scheppen van goede kaders en 

leiderschapsklimaat voor de toepassing van i-deals op teamniveau, enerzijds 

als onderdeel van maatwerk passend bij het voeren van een levensfasebewust 

personeelsbeleid en anderzijds als mogelijkheid om de vrijwillige deelname 

van werknemes boven de leeftijdsgrens voor de ontziebepaling aan de 

nachtdiensten. 

De kennis uit deze projecten kan branchebreed verspreid en toegepast worden. 

Aan de sociale partners wordt daarnaast geadviseerd om periodiek (bij werknemers) 

te monitoren wat de ontwikkelingen zijn als het gaat om de inzet van medewerkers in 

de nacht. Aandachtspunten hierin zijn verschillen qua participatie, de effecten van 

het wegvallen van de ontziebepaling voor de groep 55-57 jarigen, de voortgang die 

geboekt wordt op ziekenhuisniveau als het gaat om een op uitvalbeperking gericht 

beleid en de mogelijkheid om te komen tot maatwerkafspraken. Een dergelijke 

monitor kan beleidsinspanningen zichtbaar maken en helpen om tijdig in te spelen op 

signalen van een verslechtering van de duurzame inzetbaarheid bij verschillende 

groepen werknemers.  
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Bijlage 2: toelichting levensfase 

Graag willen we graag nog even stilstaan bij het begrip ‘levensfase’ en de wijze 

waarop wij daar in dit rapport mee omgaan.  

Wanneer in de literatuur gesproken wordt over levensfasen, dan zijn er nogal wat 

verschillen10. Opvallend is dat in vrijwel alle gevallen de levensfase opgehangen 

wordt aan de kalenderleeftijd. Wij vinden dat daarnaast andere aspecten, zoals de 

zorg voor kinderen of andere naasten, ook meespelen. Er zijn nou eenmaal 

werknemers van 28 jaar met een gezin, maar ook werknemers van 40 die daar mee 

starten. Er zijn werknemers van 35 die een ziek familielid verzorgen, maar ook 

werknemers van 55. En er zijn werknemers van 55 die uitkijken naar hun pensioen 

en werknemers van 65 die uiterst vitaal zijn en er nog lang niet mee op willen 

houden.  

Eigenlijk gaat iedere indeling in fasen mank, de ontwikkeling die mensen doormaken 

in hun leven is niet te generaliseren. Toch kan een indeling enig houvast bieden en 

een zekere herkenning opleveren. Aan de hand van een indeling wordt het mogelijk 

om een inschatting te maken van de vraagstukken waar werknemers mee zouden 

kunnen zitten die invloed hebben op hun inzetbaarheid en productiviteit op het werk. 

Belangrijk is daarbij open te blijven staan voor het persoonlijke verhaal van de mens 

achter de werknemer. In de enquête vragen we daarom aan de werknemers om 

zichzelf in te delen in één van de volgende vier levensfasen: 

• Ontwikkelingsfase: mensen jonger dan 40 jaar, zonder kinderen 

• Spitsuurfase: mensen jonger dan 40 jaar, met kinderen 

• Balansfase: mensen tussen 40 en 50 jaar, ongeacht kinderen 

• Mogelijkhedenfase: mensen ouder dan 50 jaar, ongeacht kinderen 

Ontwikkelingsfase 

Het leven is een ontdekkingsreis en leerschool. Opleiding en starten met werken 

gaan vaak hand in hand. In deze fase van het leven ontdekken mensen hun eigen 

mogelijkheden. Inhoudelijk is men op de hoogte van de meest  

recente ontwikkelingen en snufjes, maar nog lerende in de sociale en inter-

persoonlijke kanten van het werkende leven. Men is idealistisch, enthousiast en wil 

hard werken. Vaak wordt in deze levensfase een voorbeeld gekozen: iemand die het 

‘voor elkaar’ heeft. Het doel is om iets dergelijks in het leven te bereiken. Men is  

fysiek sterk ondanks een niet altijd even gezonde leefstijl. Over het algemeen geeft 

de combinatie werk en privé geen enkel probleem. De ontwikkelingsfase gaat richting 

een afronding wanneer iemand zich gaat settelen, zowel in het werk (een eigen plek 

in de organisatie hebben), als privé: een relatie, samenwonen, een huis of 

                                                           
10

  Rapport ‘Levensfasebewust beleid’ op www.levensfase.nl. 
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appartement. De meeste mensen in de ontwikkelingsfase kiezen voor een fulltime 

baan en zijn zonder probleem meer inzetbaar wanneer de werkzaamheden dit 

vereisen. Over het algemeen is de motivatie (het willen) groot en het denken over 

eigen ‘kunnen’ ook. Organisaties kunnen in deze fase de ontdekkingsreis 

ondersteunen (bijvoorbeeld door mentorschap) en de inzet belonen met het 

aanbieden van (vervolg) opleiding en training. 

De spitsuurfase 

De spitsuurfase breekt aan wanneer er kinderen komen. Een zwangerschap kan van 

een toekomstige moeder al veel energie vergen. Wanneer er kinderen zijn gaan 

onzekerheid (doe ik het wel goed met mijn kind) en eventuele opgebroken nachten 

een rol spelen bij zowel de vader als de moeder. Voor sommige gezinnen is deze 

fase er echt een van overleven. Het is een fase waarin er plots veel verandert. Voor 

zowel de man als de vrouw is er een hele verantwoordelijkheid bijgekomen. Een 

nieuw evenwicht moet worden gezocht. Tegelijkertijd leidt het gezinsleven de 

aandacht af van de hectiek op het werk en wordt dit gezien als: dat waar het in het 

leven echt om gaat. De sluitingstijden van kinderopvang en school kan als een zeer 

abrupt einde van de werkdag worden ervaren. Wanneer mensen in deze fase onder 

druk komen te staan (thuis en/of op het werk), zijn zij vooral geneigd zichzelf weg te 

cijferen. Het werk gaat nou eenmaal door en je kinderen kun je ook niet even 

wegdoen. Het huishouden draait door, dus waar kan op bezuinigd worden? Op de 

zorg voor jezelf. Funest! Wanneer een dergelijke situatie lang genoeg voortduurt of 

niet herkend wordt, kan dit tot langdurige uitval leiden. Vooral in deze periode komt 

veel (grijs) verzuim voor: bijvoorbeeld als gevolg van oververmoeidheid en 

kinderziektes of doordat het niet altijd mogelijk is om opvang te regelen. Veel 

mensen in deze fase willen parttime gaan werken of de fulltime baan verdelen over 4 

werkdagen. Organisaties kunnen werknemers in deze fase steunen door met hen de 

dialoog aan te gaan over de combinatie van arbeid en zorg, flexibele werktijden, 

thuiswerkplekken en dergelijke. Maar ook het bespreken van energiegevers en 

energievreters en het stimuleren van ‘zorg voor jezelf’, kunnen positief werken. 

De balansfase 

De balans in deze fase slaat op het zoeken naar en/of vinden van balans. Dan 

spelen de vragen ‘is dit alles?’, ‘wie ben ik en wat wil ik in dit leven?’ een rol. 

Belangrijke keuzes in werk en privé zijn gemaakt. Wanneer de balans gevonden 

wordt, is er meer evenwicht in de ‘binnenwereld’, de mens die durft te zeggen: dit 

ben ik, take it or leave it. Het is ook de fase van: ‘en nu kies ik eindelijk voor mijzelf!’ 

Voor mensen met kinderen breekt tevens een periode aan waarin de kinderen wat 

meer zelfstandig worden. De balans in het gezin herstelt en er komt meer tijd voor 

‘zorg voor jezelf’. Sporten, hobby’s, sociale contacten worden weer enthousiast 

opgepakt en zo verbetert de energiebalans: er is weer tijd voor herstel. Ook komt 

meer ruimte voor groei. In deze fase zien we herintredende vrouwen en zowel 

mannen als vrouwen die hun contract met uren willen uitbreiden. Vooral bij 

herintredende vrouwen is de motivatie en inzet over het algemeen hoog. Tevens 

krijgen werknemers meer ruimte voor het doen van opleidingen en het maken van 

carrièrestappen. 
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De mogelijkhedenfase 

Dit is een fase die gekenmerkt wordt door de invloed van de fysieke veroudering op 

de persoon. Deze invloed kan zich zowel psychisch als fysiek doen gelden. De 

werknemer realiseert zich dat hij ouder wordt. De een stapt daar gemakkelijk over 

heen, de ander heeft moeite dit feit te accepteren. Fysiek merkt men dat bijvoorbeeld 

de ogen achteruit gaan, dat het lichaam niet meer zo flexibel is als het voorheen was, 

of, voor vrouwen, dat de overgang zich aankondigt. Belangrijk in deze fase is het 

zoeken naar mogelijkheden om ondanks de levensfase en de eventuele fysieke 

beperkingen betrokken te blijven bij het werk of zelfs nog te groeien in het werk. 

Zeker nu de pensioenleeftijd hoger wordt zal zingeving (of liever ‘zinvinding’) in werk 

en privé een belangrijk thema zijn voor mensen in deze fase. Vooral wanneer 

kinderen uit huis gaan en wanneer een soort ‘plafond’ in het werk bereikt is. 

Voor werkgevers betekent het verlengen van de pensioengerechtigde leeftijd ook 

een mentaliteitsverandering. Waar in sommige organisaties 45 jaar bijvoorbeeld voor 

een salesfunctie als ‘oud’ wordt gelabeld (weliswaar meestal niet hardop), zal een 

omslag in het denken moeten plaatsvinden naar: ‘deze mensen kunnen nog zeker 20 

jaar inzetbaar en productief zijn voor de organisatie’. Het is dus van belang om 

samen met de werknemer te onderzoeken hoe kennis en ervaring door de 

organisatie benut kunnen worden, op een manier die aansluit bij de wensen en 

mogelijkheden van de betreffende werknemer. 
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Bijlage 3: verslagen per casus 

6.1 Casus 1 

Er zijn vier groepsgesprekken gehouden met in totaal 23 mensen; 3 twintigers, 8 

dertigers, 6 veertigers, 4 vijftigers en 2 zestigers. De gemiddelde leeftijd is 41,1 jaar. 

De omvang van hun contract ligt tussen 20 en 36 uur per week en is gemiddeld 31 

uur per week. Verschillende respondenten hebben meer dan één functie. De dekking 

van de functies is: 5 leidinggevenden, 1 OR-lid, 2 planners/roosteraars, 1 P&O-

medewerker en 16 verpleegkundigen 

 

Leidinggevenden 

 

Ouderen in de nacht; is dat mogelijk? 

• Mensen van 40 jaar geven vaak al aan dat ze liever niet in de nacht willen 

werken 

• Nachtdienst is heel individueel bepaald, sommigen willen juist wel graag, er zijn 

hele grote verschillen! 

• De algemene teneur is: liever niet. Het is slecht voor de mens; er wordt veel 

geklaagd. 

• Soms moet iets bedacht worden om verzuim niet het alternatief van nachtdienst 

te laten zijn. 

• Jongere mensen kunnen makkelijker combineren (dat heeft ook met werkdruk te 

maken). De complexiteit van het werk wordt zo hoog dat ouderen soms de 

verantwoordelijk niet meer durven te dragen. Alleen op 23 bedden willen en 

kunnen ze niet meer (vinden ze zelf). Ook lichamelijk is het zwaar voor oudere 

mensen, bijvoorbeeld om te tillen. 

• Bioritme en omstandigheden thuis kunnen bepalen of men wel of niet in 

nachtdienst kan. 

 

Hoe wordt er geroosterd? 

• Er zijn verschillende manieren om mensen voor nachtdiensten in te roosteren; 

soms laten ze het van individuele wensen afhangen, soms is er een minimaal 

en maximaal aantal nachtdiensten dat men verplicht is te draaien. 

• Nachtdiensten worden vaak ook in overleg ‘opgelost’. 

• Het is lastig dat sommige mensen die een tijdje geen nachtdiensten hebben 

hoeven draaien als het ware ongeschreven rechten hebben opgebouwd 

(bijvoorbeeld als men jonge kinderen heeft). Oplossing hiervoor is vast te leggen 

hoe lang zij geen nachtdiensten hoeven te draaien (totdat de kinderen een 

bepaalde leeftijd hebben) en dan na die periode weer nachtdiensten moeten 

gaan draaien. 

• Er is behoefte aan maatwerk in personeelsbeleid en daarmee dus ook aan 

maatwerk bij het roosteren van de (nacht)diensten. 
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• In principe houdt men vast aan de cao. De afdeling mag zelf wel daarvan 

afwijken. Als iemand het daar niet mee eens is, dan geldt de cao. 

• Er zijn verschillen tussen ontzien en tegemoetkomen. Jongeren krijgen steeds 

meer moeite met nachtdiensten. 

 

Jongeren 

• Mensen in de leeftijd van 17 tot 30 jaar zijn tegenwoordig veel meer op zichzelf 

gericht. Ze willen niet (uitgaan etc.) en kunnen niet in het ritme komen (dan 

liever 7 in plaats van 3 nachten achter elkaar). Ouderen willen wel juist langer 

achter elkaar, jongeren niet. 

• De laatste tijd wordt er meer geklaagd; dat heeft wellicht te maken met de 

maatschappelijke ontwikkelingen (verschil in mentaliteit). De jeugd vindt dat ze 

alles moeten kunnen doen en ze willen geen nachtdiensten. 

• De complexiteit is tegenwoordig wel hoger dan vroeger. Nu is iedereen 

eindverantwoordelijk, vroeger alleen één persoon. Nu is er ook een andere 

manier van werken. Verpleegkundigen worden steeds professioneler; er wordt 

steeds minder vaak ‘broodgesmeerd’ (waarbij het verstand op 0 kan). Ook 

turnover van de patiënten is hoger dan vroeger, door verlaging van de 

verpleegduur. 

 

Dertigers en veertigers 

• Zij zijn bereid harder en meer te werken dan de jongeren; ze klagen en zeuren 

niet. 

• Zij zijn in het algemeen andere tijden gewend en vinden de huidige situatie luxe 

in vergelijking met vroeger. 

 

Ouderen 

• Meedraaien van ouderen boven 55 jaar is een ontlasting voor de andere 

leeftijdscategorieën. 

• Verhogen van de leeftijdsgrens naar 57 jaar lost niets op omdat het merendeel 

al geen nachtdiensten draaiden om gezondheidsredenen. 

• Er zijn ook ouderen die juist heel graag nachtdiensten draaien. 

• Er is in de zorg een cultuur van wensenroosters en mogelijkheden tot ruilen. In 

andere sectoren is dat niet; daar staat de nachtdienst gewoon vast, want daar 

wordt met vaste roosters gewerkt. 

• Roosterproblemen zijn heel afhankelijk van de teamgrootte; ze zijn dus 

afdelingsspecifiek. 

• Er is veel behoefte aan maatwerk, maar dat lost niet per definitie de problemen 

op. 

• Verpleegkundigen boven 60 jaar zijn zeldzaam. Belangrijkste reden: het is soms 

fysiek erg zwaar (vooral overdag). 

• Voor ouderen is de bereikbaarheidsdienst na een normale dienst zwaar. Er 

wordt gepoogd ook hier met maatwerk te gaan werken (takenpakket 

aanpassen). 
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Hoe ziet u de toekomst m.b.t. de inzet van personeel in de nacht? 

• Dat is per afdeling verschillend; belangrijk is de teamsamenstelling. Voor 

sommige afdelingen is verhoging van de nachtdienstleeftijd naar 57 jaar goed 

(IC). Voor andere afdelingen lost het niets op, omdat er geen mensen in die 

categorie zitten of nu al geen nachtdiensten draaiden. 

• Mensen die aangeven geen nachtdiensten te kunnen draaien, dienen naar de 

bedrijfsarts te gaan en kunnen soms deels arbeidsongeschikt worden verklaard. 

• Ouderen gaan zich soms ziek melden en dan gaan de jongeren klagen. 

• Soms willen mensen vaste nachtdiensten, dus daar kan men ook op zoek naar 

gaan. Die mogelijkheid is er nu niet; er zijn geen vaste nachtdiensten. De 

organisatie vereist een flexibele inzetbaarheid. 

• Er zijn genoeg mensen die vaste nachtdiensten willen draaien op een aantal 

afdelingen. 

 

Zijn er alternatieven voor de nachtdienst? 

• Vaste poule voor mensen in de nachtdienst. 

• Werving en selectie. Jongeren blijven aannemen en alleen ouderen als ze heel 

erg goed zijn. Op deze wijze bouwt men een goede leeftijdspiramide op. 

• Niet alleen de focus op ouderenproblemen leggen, maar ook op problemen voor 

jongeren, zoals zwangerschap, borstvoedingsperiode, jonge kinderen. Een 

oplossing hiervoor zou gevonden kunnen worden in de inzet van zzp’ers of in de 

inschakeling van uitzendkrachten. Maar vaak kan dat niet omdat er hele 

specifieke kennis is vereist. Een andere mogelijkheid is samenwerking met 

andere ziekenhuizen om te kijken of er vervanging te vinden is. 

• Er zijn grotere problemen met jongere mensen die kinderen willen dan met 

ouderen. Ook als jongere mensen scheiden is er een probleem. 

• Bij 57-jarigen is er iets meer marge dan bij 55-jarigen; er is een grotere groep 

aan ‘beschikbare’ mensen. De kans op fysieke en andere problemen is wel 

weer wat hoger, bijvoorbeeld minder flexibel, chaotischer en sneller last van 

stress. Ook hier zijn deze factoren persoonlijk bepaald. 

• Interne mobiliteit verbeteren. 

• Taken anders inrichten. 

• Verkorten van de nachtdiensten is geen optie. Dat past niet bij de andere 

diensten en men heeft dan toch nog steeds een verstoring van het bioritme. 

• Sterkere financiële prikkel om in de nacht te werken, dan zijn er sneller mensen 

bereid. Het kan iemand net over de grens helpen om toch in de nachtdienst te 

werken. Hiermee creëert men flexibiliteit. Dit lijkt vooral voor calamiteiten een 

oplossing, niet structureel omdat de mensen er dan aan gaan wennen. 

• Door de financiële malaise in de wereld is er een grote onverwachte instroom. 

Als de leeftijd voor nachtdienst wordt opgerekt tot 57 jaar, dan wordt er niets 

opgelost. Ouderen gaan uit de zorg of melden zich ziek. 

• Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid bij nachtdiensten is beter dan alles 

vastleggen in cao’s. 
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Groepsgesprek 2: medewerkers 

 

Ouderen in de nacht; is dat mogelijk? 

• Probleem is dat jongeren zwaarder belast worden als er veel ouderen zijn die 

geen nachtdiensten meer draaien. Ziekenhuizen hadden er eerder aandacht 

aan moeten besteden. Goede leeftijdsopbouw personeel per afdeling! 

• Grootte van het team is hier wel belangrijk in. Groot team dan is het probleem 

minder groot. 

• Er zijn nu al mensen jonger dan 55 jaar die al bij bedrijfsarts lopen en nu al 

minder of geen nachtdiensten draaien. Het maakt dus niet uit of die leeftijd van 

55 naar 57 gaat, mensen melden zich toch ziek als ze het niet aankunnen, 

ongeacht waar de cao-leeftijd ligt. 

• Lastig dat er geen ouderenbeleid in ziekenhuis is. 

• Ook andere diensten zijn zwaar (bijv. ochtenddiensten). 

• Op oudere leeftijd langer doorwerken, dan moet er ook iets aan ouderenbeleid 

gedaan worden. 

• Sommige mensen zitten juist graag in de nachtdienst, omdat het overdag 

lichamelijk zwaarder is, maar bij iedere afdeling is het anders.  

• ’s nachts is de werklast enorm gestegen. Overdag zijn er meer voorzieningen bij 

gekomen. 

• Conditioneel is het erg zwaar om verpleegkundige te zijn, laat staan om dit ook 

nog in de nacht te doen. Kwaliteit van de zorg is ook erg belangrijk. 

• Verschil tussen 55 en 57 jaar is groter dan tussen 35 en 37 jaar. 

• Ouderen vinden het zwaar ’s nachts, veel loopwerk, drukte, veel 

verantwoordelijkheid; het is lichamelijk erg zwaar. 

• De werkdruk van nu is niet te vergelijken met die van vroeger, ondanks het feit 

dat misschien ook de mentaliteit is veranderd bij de jeugd. Het werk is nu veel 

zwaarder; het is dus terecht dat de jeugd meer klaagt. Ook het soort werk en het 

type patiënt is veranderd. Alles moet veel sneller, er is meer complexiteit, 

mensen mogen eerder naar huis en dus heb je meer moeilijke patiënten en dito 

meer verantwoordelijkheid. Door de hoge snelheid gaat de zorg op 

productiewerk lijken. Er moet ook steeds meer snel tussendoor gebeuren. 

• ’s nachts staan mensen vaak alleen; men heeft dan dus geen ruggespraak en 

men kan haar/zijn verhaal niet kwijt. Het zat vroeger allemaal iets ruimer in het 

jasje, nu staat de boog constant gespannen. De kwaliteit ‘s nachts is soms 

onder de maat. 

 

Zijn er alternatieven voor de nachtdienst? 

• Niet koppelen aan 55-57 jaar. Het is belangrijk dat zaken veel eerder aangepakt 

worden. Het gaat dan om een goed algemeen inzetbaarheidbeleid voor 

iedereen, zodat mensen tot hun 65ste jaar kunnen blijven werken, ongeacht of 

dat nu in de nacht of overdag is. 

• Betere uitslaapregeling. 

• Compensatie voor de uren die men ‘s nachts werkt, zodat men dat niet in de 

vrije uren hoeft te doen. 
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• Het is frustrerend als men niet die zorg kan geven die men wil; het is nog 

frustrerender als het minder verdient. 

• Extra financiële vergoeding helpt wel.  

• Nachtdienst is nooit prettig en zal het nooit worden. Wel is het beter als twee in 

plaats van één verpleegkundige de nachtdienst doen en wordt de werkdruk 

verlicht. Nadeel is dat meer mensen in de nacht moeten werken. 

• Diensten anders indelen (aantal uren veranderen) heeft geen zin. 

• Geen pauzemogelijkheden in de nacht is zwaar, men draagt toch alle 

verantwoordelijkheid. 

• Aanspraak, overleg en hulp in de nacht is belangrijk  

• Van 7 terug naar 3 tot 4 nachten en nu willen steeds meer mensen 2 nachten. 

Mensen willen dus liever korter dan langer. Als je langer aaneen nachtdienst 

hebt, verandert het je bioritme volledig. 

• Het oprekken van 55 naar 57 jaar gaat niet heel veel soelaas bieden, maar veel  

mensen halen dat toch al niet. Bovendien is het niet goed voor de kwaliteit, 

mensen melden zich toch ziek. Daardoor moeten jongeren meer nachtdiensten 

draaien en die worden ook weer ziek. 

• Uitvalbeleid van ziekenhuis: er wordt alleen naar poppetjes gekeken (aantallen), 

niet naar competenties, kwaliteit, studenten. Er wordt alleen naar ratio’s 

gekeken, niet naar hoe zwaar de patiënten eraan toe zijn en wat daar voor 

nodig is aan aantallen mensen of aan kwaliteiten. Oplossing is mogelijk: punten 

over de zwaarte toekennen aan patiënten, ofschoon hieraan natuurlijk ook nog 

wel haken en ogen zitten en is de systematiek niet op alle afdelingen toe te 

passen. 

• Beleving van de werkdruk is per afdeling verschillend. Oplossing: een flexpool 

om ondersteuning te kunnen bieden, zodat er een gelijke verhouding is over de 

afdelingen, gezien werklast en personeel. 

• Mensen worden niet voldoende aangestuurd in de nacht: betere verdeling over 

verschillende afdelingen 

• Pendeldienst in de nacht: helpen waar het nodig is. De aansturing kan beter 

omdat men anders snel op de eigen afdeling blijft hangen; eigenlijk dient er 

structurele ondersteuning te zijn. 

• Er is een grotere flexpool nodig. Jaarcontracten van de flexpoolers worden 

bovendien niet verlengd. 

• In de praktijk kan men snipperdagen niet opnemen, elke dag is minimaal bezet. 

• Goed kijken naar verhouding werk- en rusttijd, niet alleen naar uren kijken. 

• Iedereen heeft moeite met de huidige roostersystematiek, niet alleen ouderen. 

Vraag en aanbod van zorg stijgt niet evenredig. Het wordt steeds complexer 

omdat er steeds meer ziekere en oudere patiënten komen. Er komt echter geen 

personeelsuitbreiding en de vergoedingen stijgen ook niet. Het begint te wringen 

en daar zit heel veel frustratie. 

 

Groepsgesprek 3: medewerkers 

 

Ouderen in de nacht; is dat mogelijk? 

Het werk is veranderd (automatisering, formulieren invullen) en is lastiger geworden 

voor de ouderen. Het gaat te snel en het is niet te vergelijken met 25 jaar geleden. 
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Dat is ook een reden dat ouderen er eerder mee stoppen, ze kunnen het niet meer 

bijhouden. 

Nachtdienst is niet leuk; men is alleen, men is moe en na afloop slaapt men slecht. 

Rond de leeftijd van 50 jaar krijgen mensen al moeite met nachtdiensten; ze kunnen 

het vaak niet meer goed aan. Het wordt dan ook moeilijker om het bioritme weer te 

krijgen. 

Gezamenlijk nachtdiensten draaien is fijner om te overleggen en dat is beter voor de 

kwaliteit. Het voordeel van ’s nachts samen werken weegt op tegen het feit dat je ’s 

nacht moet werken, maar dit geldt ook niet voor iedereen. Flexibiliteit zou hier mooi 

in zijn, maar er zijn ook al pendels. 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de pendel omdat men het toch op de eigen 

manier wil doen. Ook hoofdwachten zijn niet nodig. 

In de nacht kunnen werken is heel persoonlijk. 

Als de mensen kinderen hebben, dan komen er problemen met de nachtdiensten. 

Want dan zijn er problemen met slapen en zorg voor de kinderen; er moet veel 

geregeld worden. Of het weer makkelijker wordt om in de nacht te werken als de 

kinderen groter zijn, is niet helemaal duidelijk. 

Er moet veel ingevuld achter de computer en dus is er minder ruimte aan het bed, 

dat is jammer. 

De nieuwe generatie kent niet anders dan 2 à 3 nachten, de oudere generatie is nog 

‘zwaarder’ gewend (7 dagen nachtdiensten).  

Jongere mensen moeten niet onderschat worden. Zij hebben minder ervaring en 

dienen derhalve vaker te overleggen in de nacht als ze alleen zijn (vaak telefonisch). 

Hierdoor is het voor jongeren zwaar en het geeft hen ook veel stress. 

Sociaal gezien is het erg lastig om veel nachtdiensten te draaien, en dat vooral om 

de 3 à 4 weken. Men heeft dan weinig sociale contacten.  

Er is veel administratieve rompslomp ’s nachts. 

 

Wat is uw eerste reactie op het plan om de leeftijd te verhogen van 55 naar 57 

jaar? 

 

• Men kan die maatregel wel verhogen, maar dan zijn er ouderen die uitvallen of 

ze gaan op een andere afdeling werken. Het natuurlijk wel persoonsgebonden. 

• Het effect van een verhoging van de leeftijd van 55 naar 57 jaar is niet groot. 

Een aantal ouderen kan nu al niet en een aantal wil graag alleen maar 
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nachtdiensten draaien. Bovendien moet er binnen de afdeling mensen 

werkzaam zijn die precies vallen in deze leeftijdscategorie, anders is er geen 

effect. 

• Sommige jongeren vinden het niet erg om in de nacht te werken. Er is veel 

maatwerk mogelijk. Degenen die het niet erg vinden worden dan ook vaker 

ingepland en andersom. In de teamvergaderingen wordt het uiteindelijke rooster 

vastgesteld. Er wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

wensen die medewerkers aangeven. 

• Er zijn ongeschreven regels wie meer of minder in de nacht werkt. 

• Het is belangrijk dat er veel variatie in het team aanwezig is qua leeftijd, dan kan 

er altijd een oplossing gevonden worden. 

 

Zijn er alternatieven voor de nachtdienst? 

Onderling naar oplossingen zoeken als er onvoldoende diversiteit in het team is. 

1 verpleegkundige op 23 patiënten is erg druk (maximale druk).  

Met twee verpleegkundigen nachtdienst draaien is fijn, maar is niet altijd te regelen 

(moeilijk met roosteren en problematisch, tenzij er een grotere formatie komt). Twee 

mensen ’s nachts is ook in het belang van de organisatie (accreditatie). Overdag 

wordt het wel drukker omdat je een verpleegkundige minder hebt. Voor ouderen zou 

het een argument kunnen zijn om wel in de nacht te werken (samen werken in de 

nacht). 

Er is vraag om in ‘zwaardere’ tijden te ontlasten (bijvoorbeeld bij jonge kinderen), 

maar daarna dient men wel weer vol aan de bak te gaan en dat gebeurt niet altijd. Dit 

alleen voor mensen die dat zelf willen, de mensen die het toch niet erg vinden om in 

de nacht te werken, worden dan ook ingeroosterd. Het is het beste als nachtdiensten 

vrijwillig gedaan worden. 

Nieuw gediplomeerden worden lang ontzien om in de nacht te gaan werken (het is 

ook een zware verantwoording). Inwerken en opleiden van mensen is lastig omdat 

het erg druk is; men leert dan te weinig en jonge mensen worden niet voldoende 

goed ingewerkt. 

 

Groepsgesprek 4: medewerkers 

 

Ouderen in de nacht; is dat mogelijk? 

Naarmate men ouder wordt, wordt het omschakelen van dag en nacht moeilijker; dat 

is leeftijdsgebonden. Vooral het terugschakelen na een nachtdienst is lastig en wordt 

steeds erger. Er is minimaal een dag voor nodig. 

De toenemende automatisering vraagt ook extra werk naast het gewone werk. Het 

wordt automatisch verwacht dat men dit er even bij doet, terwijl sommige dingen niet 

in de planning passen. 

7 nachtdiensten achtereen is veel zwaarder dan 3 à 4. 

De concentratie bij ouderen is ’s nachts slechter en het schakelen is lastiger. 
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Reflectie op het plan om de leeftijd te verhogen van 55 naar 57 jaar? 

Niet doen; iedereen zelf laten aangeven of zij/hij het wil. Laat dit bijvoorbeeld elk jaar 

opnieuw vaststellen. Het draaien van nachtdiensten is heel individueel bepaald. 

Sommige jongeren hebben er veel moeite mee en sommige ouderen willen niets 

anders meer. 

Er zijn weinig mensen die boven 55 jaar nachtwerk willen doen, maar ze zijn er wel. 

Veel zijn er mee gestopt, maar ook al eerder dan de 55 jaar. 

Het wordt oneerlijk gevonden dat oudere mensen (zelfs mensen die net 50 jaar zijn) 

geen nachtdienst te hoeven draaien en de jongeren dit moeten opvangen.  

Kunnen mensen van 57 jaar het werk fysiek nog wel goed aan? Blijft het vervolgens 

bij 57 jaar of gaat het naar 59 jaar?  

Nachtwerk moet niet gekoppeld worden aan leeftijd maar aan het aantal jaar dat men 

al nachtwerk heeft gedaan. Boven die grens kunnen mensen het zelf aangeven. Als 

men die keuze vrij laat, is het ook aantrekkelijker om in de zorg te gaan werken en te 

blijven werken. 

 

Zijn er alternatieven voor nachtdienst? 

• Financiële beloning in de nacht verbeteren. Verantwoordelijkheid is hoog. 

Arbeidsvoorwaarden kunnen ook beter, bijvoorbeeld ’s nacht warm eten. 

• Met twee mensen in de nachtdienst. Dit brengt een stuk verlichting, ondanks 

een verhoging van de frequentie van nachtdiensten. Het verlaagt ook de 

drempel voor alle leeftijdscategorieën, omdat de nacht ‘gedeeld’ wordt. 

• De grens individueel bepalen; het is maatwerk. 

• 2 nachten per week als full-timer is erg weinig. 

• In overleg en rekening houdend met de wensen van de medewerkers, ‘samen 

oplossen’. Dat werkt prima. 

• Minimum- en maximumleeftijd voor de nachtdienst aangeven; de medewerkers 

kunnen dan onderling uitruilen. Men wordt er dan ook op aangesproken, zowel 

ouderen als jongeren. De maximumleeftijd is vastgesteld omdat er overdag 

andere dingen gebeuren dan ‘s nachts. In de nachtdienst krijgt men echter alles 

voor haar/zijn kiezen, maar je verliest er geen routine mee.  

• Meer naar de wensen van de mensen kijken. 

• Het wordt steeds drukker in de nacht (steeds meer oudere patiënten). Het is de 

vraag of men het nog wel alleen aankan in de nacht als oudere (en ook als 

jongere)? De productie neemt alleen maar toe, zowel overdag als in de nacht. 

• Ochtenddiensten eerder laten beginnen lost niet zoveel op. 

• Het is allemaal moeilijk in te schatten, er zijn vele pieken en dalen en daarmee 

is het lastig om algemene regels voor te stellen. Een afdeling moet met een 

bepaalde bezetting werken, of het nu druk of rustig is. Er wordt wel overdag 

vooral van andere afdelinge bijgesprongen, maar dat is ’s nachts lastiger. 

• De administratieve rompslomp moet minder. Het kost heel veel tijd en verhoogt 

de werkdruk. De bureaucratie neemt toe onder andere vanwege 

accreditatievoorstellen. 
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6.2 Casus 2 

Er is gesproken is met 14 mensen; 1 twintiger, 2 dertigers, 4 veertigers, 6 vijftigers en 

1 zestiger. De gemiddelde leeftijd is 46,6 jaar. De omvang van hun contract ligt 

tussen 16 en 36 uur per week en is gemiddeld 30 uur per week. Verschillende 

respondenten hebben meer dan één functie. De dekking van de functies is: 5 

leidinggevenden, 2 OR-leden, 1 planner/roosteraar, 2 P&O-medewerkers en 8 

verpleegkundigen. 

 

Wat zijn de exacte probleemstellingen binnen het ziekenhuis op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau waardoor toetreding per 2011 van de groep 55-

57 jarigen in de nachtdienst wenselijk is? Wat zijn de problemen waarom het 

gewenst is om 55-57 jarigen nachtdiensten te laten draaien? 

Een groot aantal van de respondenten werkt op de afdeling neonatologie. Op die 

afdeling heeft men veel te maken met vergrijzing. Vanwege deze vergrijzing en 

vanwege het feit er relatief veel mensen op de afdeling aanwezig moeten zijn in de 

nacht, vindt men het wenselijk dat de leeftijdsgrens wordt verhoogd. Indien die niet 

geschied, zal men op deze afdeling op korte termijn tegen planningstechnische 

problemen aanlopen.  

Verschillende respondenten geven echter aan dat het probleem niet zozeer bij de 

oudere medewerkers ligt. Er zijn verschillende oudere medewerkers die vrijwillig 

(meer) nachtdiensten draaien. Een respondent merkt hier wel bij op dat het aantal 

vrijwilligers sterk afhankelijk is van de (fysieke) zwaarte van het werk. Hoe zwaarder 

het werk, des te meer moeite men heeft met nachtdiensten en hoe lager het aantal 

ouderen zal zijn dat vrijwillig nachtdiensten draait. 

Daarnaast ziet men ook dat juist in een andere leeftijdsgroep nachtdiensten lastig 

zijn: in de groep van jonge moeders met kinderen. Verder zijn er ook verschillende 

jongeren die moeite hebben met nachtdiensten (sommige mensen kunnen er nou 

eenmaal beter tegen dan anderen) en zijn er mensen die om medische redenen 

geen nachtdiensten draaien. 

In hoeverre draagt de toetreding van de groep 55-57 jarigen in de nachtdienst, 

volgens de verschillende belangenpartijen in ziekenhuizen, bij aan een 

oplossing? 

Niet iedereen ziet het verschuiven van de leeftijdsgrens als een oplossing. Hiervoor 

worden verschillende redenen aangegeven. Verschillende respondenten geven aan, 

dat sommige oudere werknemers moeite zouden hebben met het verschuiven van 

de leeftijdsgrens. Dit omdat zij in de eerste plaats rekenen op het niet meer hoeven 

draaien van nachtdiensten en naar dat moment toeleven. Ten tweede omdat – zeker 

als het werk fysiek zwaar is – nachtdiensten voor ouderen zwaar zijn. Een andere 

reden waarom een aantal respondenten van mening is dat het verschuiven van de 

leeftijdsgrens geen oplossing is, is het feit dat een aantal oudere werknemers al 

vrijwillig nachtdiensten draait. Het verschuiven van de leeftijdsgrens heeft in dat 

opzicht dan geen effect. Verder merkt een respondent op dat het probleem alleen 

maar een paar jaar wordt opgeschoven door het verschuiven van de leeftijdsgrens 

van 55 naar 57. Ten slotte is een aantal andere respondenten van mening dat in 
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principe iedereen nachtdiensten zou moeten draaien, tenzij er gegronde (medische) 

redenen zijn om daar vanaf te wijken. 

 

Zijn ziekenhuizen voornemens om (groepen) werknemers bij een verhoging 

van de leeftijdsgrens in de cao toch te blijven ontzien? Of zullen ze de oudere 

medewerkers dan in de nacht gaan inzetten? En wat zijn hierbij overwegingen?  

De meerderheid van de respondenten verwacht dat het ziekenhuis waar zij werken 

de cao zal volgen als de verhoging van de leeftijdsgrens voor nachtdiensten landelijk 

wordt ingevoerd. Wel verwacht men dat uitzonderingen zullen worden blijven 

gemaakt (bijvoorbeeld om medische redenen), zoals dat nu al gebeurt.  

 

Wat is de mening van de respondenten rondom de stelling dat het werken in de 

nacht zwaarder wordt naarmate de leeftijd stijgt?  

De meningen over deze stelling lopen uiteen.  

Een aantal respondenten is het met de stelling eens. Redenen die zij hiervoor geven 

is dat het omschakelen van dag- en nachtritme voor oudere mensen steeds lastiger 

wordt. Verder noemen sommige respondenten dat ze overdag (na een nachtdienst) 

niet meer zo lang kunnen slapen, en dat ze daardoor na een nachtdienst vermoeider 

zijn. Een andere respondent verwijst naar parallel in procesindustrie met continu-

diensten. Uit onderzoek is gebleken dat dat ongezond is voor mensen. Deze 

bevindingen zijn volgens deze respondent waarschijnlijk ook te generaliseren naar 

de wisselende diensten in de gezondheidszorg. Een andere factor die hier volgens 

een respondent ook meespeelt, is dat rond deze leeftijd vrouwen in de overgang 

komen, wat ook gepaard kan gaan met lichamelijke klachten. Omdat zo’n groot deel 

van de mensen in de gezondheidszorg vrouwen zijn, kan dit aspect volgens deze 

respondent een rol spelen. 

 

Een aantal andere respondenten is het niet met die stelling eens. Een veel gehoorde 

reden hiervoor is dat sommige mensen nu eenmaal beter nachtdiensten kunnen dan 

anderen. Hoeveel last men van het draaien van nachtdiensten heeft, is erg 

persoonlijk bepaald en dat verandert niet zo naarmate men ouder wordt. Verder geeft 

een aantal respondenten aan dat juist in andere leeftijdsfasen nachtdiensten zwaar 

zijn, bijvoorbeeld wanneer men thuis kleine kinderen heeft. Bij verpleegafdelingen 

wordt in de nacht minder hectiek ervaren (telefoon gaat bijvoorbeeld niet continu) en 

men kan meer (sociale) aandacht besteden aan de patiënt, als die niet kan slapen.  

Zijn er naast leeftijd andere redenen waardoor het werken in de nacht mogelijk 

zwaarder wordt, bijvoorbeeld: 1) omdat het werk in de nacht is veranderd in de 

loop der tijd of 2) vanwege nieuwe wensen m.b.t. de werk-privé balans? 

De meeste respondenten geven aan dat het werk in de nacht zelf niet zwaarder is 

geworden. Enkele respondenten zijn het hier niet mee eens. Volgens die 

respondenten is de zorgzwaarte gestegen: de patiëntencategorie is zwaarder 

geworden (minder patiënten die eigenlijk al naar huis zouden kunnen, meer oudere 

patiënten). Bovendien komt lang niet altijd iedereen toe aan een pauze. 

 

Wel erkennen bijna alle respondenten dat het werken in de nacht zwaarder is dan 

overdag, en dat de kans op het maken van fouten groter is (vanwege minder licht en 
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meer vermoeidheid). Hiermee dient men in het kader van patiëntveiligheid wel 

rekening mee te houden. Bovendien zien zo goed als alle respondenten dat het 

werken van nachtdiensten niet bevorderlijk is voor de gezondheid. De link met 

borstkanker (zoals onderzoek onlangs aantoonde) is volgens de meeste 

respondenten echter minder evident. Het werken van nachtdiensten heeft volgens 

hen een breder effect dan alleen op borstkanker en het daadwerkelijke effect op 

borstkanker is niet zo groot als men dat vergelijkt met andere beïnvloedende 

factoren. 

Wat betreft de werk-privé balans zien alle respondenten wel duidelijke 

verschuivingen ten opzichte van vroeger. Volgens verschillende respondenten 

vinden jongeren privé belangrijker dan de generatie voor hen. Bovendien wordt door 

veel mensen genoemd dat voornamelijk voor jonge vrouwen met kinderen het 

draaien van nachtdiensten lastig is. Van hen wordt veel verwacht: zowel taken en 

activiteiten privé als werk. Die combinatie maakt dat het draaien van nachtdiensten 

voor hen zwaarder is dan voorheen. 

Ten slotte zien een aantal mensen ook voordelen van de nachtdienst. Zo geeft een 

respondent aan dat men bij avond-  en nachtdiensten veel makkelijker het eigen 

ritme kan bepalen. Overdag ligt dat ritme veel vaster (vaste tijden voor koffie, pauze, 

etc). Een andere respondent geeft aan dat tijdens de nacht men automatisch meer 

rekening met elkaar houdt, omdat je toch op elkaar bent aangewezen. Bovendien 

wordt men tijdens het werk dan minder gestoord door andere nevenactiviteiten. 

Hierdoor kan het zelfs zo zijn dat in de nacht het werk soepeler loopt dan overdag.  

Welke alternatieven voor toetreding van deze groep 55-57 jarige werknemers 

ziet men? 

Er is een groot aantal mogelijkheden aangedragen. Daarbij gaat het soms om echte 

alternatieven en soms om suggesties om de nachtdienst wat te veraangenamen.  

Hieronder worden ze genoemd met argumenten voor en tegen: 

• Warme maaltijd tijdens nachtdienst: Voorheen kreeg men tijdens nachtdienst 

warme maaltijd. Dat is inmiddels afgeschaft. De grote meerderheid van de 

respondenten zou het erg prettig vinden als de warme maaltijden opnieuw 

worden gegeven tijdens de nachtdienst. Het geeft hen energie en maakt dat ze 

de nachtdienst beter vol kunnen houden. 

• 12-uursdiensten: Een aantal respondenten is een sterke voorstander van 12-

uursdiensten. Men werkt dan langer, maar heeft dan ook meer tijd om uit te 

rusten. Echter, een aantal andere respondenten is hier tegen: volgens hen is dat 

voor veel mensen niet vol te houden en niet gezond. 

• Afbouw aantal nachtdiensten voor ouderen: Een aantal respondenten die deel 

uitmaken van de OR geven aan dat het wel belangrijk is dat er een 

overgangsregeling komt, waarin het aantal nachtdiensten dat ouderen moeten 

draaien wordt afgebouwd. Bovendien geven verschillende respondenten aan 

dat het scheelt als men minder nachtdiensten achter elkaar hoeft te draaien 

(max 2). Echter, een andere respondent geeft de voorkeur aan het draaien van 

juist meer nachtdiensten om in een bepaald ritme te blijven. 
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• Sommige werknemers alleen nachtdiensten of meer nachtdiensten laten 

draaien: dit gebeurt al. Respondenten geven aan dat sommige mensen nou 

eenmaal beter tegen het draaien van nachtdiensten kunnen dan anderen. 

Sommige – ook oudere – medewerkers geven aan geen moeite te hebben met 

nachtdiensten draaien. Bovendien geven sommigen om andere redenen de 

voorkeur aan het draaien van nachtdiensten. Men zou hier in principe nog meer 

op in kunnen springen. Respondenten geven wel aan dat het nadeel hiervan is 

dat mensen die alleen in de nacht werken minder flexibel kunnen worden 

ingezet en minder contact hebben met de mensen die andere diensten draaien. 

Bovendien maakt dit de formatie tijdens de nacht kwetsbaarder. 

• Inspraak op het rooster: respondenten merken op dat zij al relatief veel inspraak 

hebben op het uiteindelijke rooster. Voorkeuren kunnen worden aangegeven en 

daar wordt uiteindelijk zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Dit wordt als 

prettig ervaren.  

• Ouderen in nachtdienst meer coaching-rol voor jongeren: Volgens een 

respondent geven verschillende jongeren aan in nachtdienst behoefte te hebben 

aan aanwezigheid van iemand met ervaring. Deze rol zouden de oudere 

werknemers op zich kunnen nemen. De jongere werknemers zouden dan de 

fysiek zwaardere werkzaamheden van deze oudere werknemers kunnen 

overnemen. Op deze wijze worden oudere werknemers fysiek ontzien en 

profiteren de jongere werknemers van de kennis en kunde van de oudere 

werknemers (kennisoverdracht).  

• Lichaamsbeweging:  Een respondent gaf aan af en toe tijdens nachtdienst 

behoefte te hebben aan lichaamsbeweging, om zo lichamelijk actief te blijven. 

Hoewel er geen respondenten zijn die er bezwaar tegen hebben, zijn er weinig 

andere respondenten die hier zelf profijt van denken te hebben. 

• Aanpassing lichtsterkte tijdens nachtdiensten: In het ziekenhuis start binnenkort 

een pilot met een aanpassing van de lichtsterkte. De pilot heeft betrekking op 

het experimenteren met extra blootstelling van licht aan verpleegkundigen; ze 

gaan gedurende de dienst 3 x 15 minuten onder een lamp zitten. Meerdere 

respondenten onderschrijven het nut van deze individuele verhoging van 

blootstelling aan licht. 

• Bewuster omgaan met slapen: Een aantal respondenten geeft aan dat goed 

(kunnen) slapen erg belangrijk is voor hoe goed men kan omgaan met 

nachtdiensten. Een respondent geeft aan dat bewuster omgaan met slaap 

werknemers zou kunnen helpen met het omgaan met het draaien van 

nachtdiensten. 

• Geen spoedafdeling meer: Dit is geen optie voor respondenten van de afdeling 

neo-natologie omdat zij een ic-afdeling zijn. Echter volgens een aantal 

respondenten van andere afdelingen, zou dat wel rust geven op afdelingen: 

zowel voor patiënten als voor personeel. Mensen die ’s avonds binnen komen 

zouden dan binnen kunnen komen bij observatorium en volgende ochtend naar 

de betreffende afdeling gebracht worden. 

• Power-nap: Sommige respondenten geven aan baat te hebben bij het doen van 

een kort dutje tijdens nachtdienst, maar een aantal andere respondenten geeft 

hier juist last van te zullen hebben. 
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• Periode nachtdienst concentreren: Een respondent geeft aan dat het medisch 

gezien gezonder is om bijvoorbeeld een gehele maand nachtdienst te draaien 

en rest van jaar andere diensten. Nadelen die hierbij worden genoemd is 

volgens een aantal andere respondenten dat dit te heftig is (mede vanwege feit 

dat 1/3 van diensten nachtdiensten is en dus neerkomt op draaien van 4 

maanden nachtdienst) en dat het in sociaal opzicht niet wenselijk is. 

• Camera’s ophangen en/of mogelijkheid om via spreek-luister-verbinding contact 

te hebben met de verpleging: een aantal respondenten geeft aan dat men in de 

meeste gevallen toch naar de patiënt toe moet, omdat bijvoorbeeld op een 

camera niet te zien is of iemand koorts heeft. 

• Inzet van zzp-ers: Respondenten zien hier geen heil in omdat zzp-ers te duur 

zijn (duurder dan vast personeel) en omdat ze niet in te zetten zijn op 

specialistische afdelingen zoals de neonatologie. 

• Aanpassing start en eind diensten: nadelen die respondenten hierbij noemen 

zijn dat alles mee moet schuiven of dat er dan tussen-diensten moeten komen 

of dat iemand anders dan langer door zou moeten werken. 

• Rusttijden tijdens dienst: Verschillende respondenten geven aan dat dit nu soms 

al niet gaat. Op sommige afdelingen is er een personeelstekort en soms kunnen 

mensen echt niet van afdeling af. 

• Eenvoudig werk uit handen nemen door ander personeel: Geen optie volgens 

een aantal respondenten, omdat juist dit simpele werk prettig is om bezig te 

blijven als het rustig is en als onderbreking van intensiever, complex werk. 

 

Welke initiatieven heeft het ziekenhuis of hebben specifieke afdelingen 

eventueel al genomen om problemen met het roosteren van nachtdiensten op 

te pakken? Wat zijn daarbij voor- of nadelen gebleken? 

Specifieke initiatieven kunnen door de meeste respondenten niet worden genoemd. 

Wel geeft een respondent aan dat werknemers periodiek geneeskundig worden 

onderzocht. Klachten over nachtdienst zouden daarbij aan het licht moeten komen 

en in dat geval wordt de arbo-dienst betrokken. Het medisch onderzoek is niet 

specifiek in relatie tot nachtarbeid; dat gebeurt alleen op basis van klachten van een 

medewerker en/of diens leidinggevende. 

Verder geeft een aantal respondenten aan dat men in dit ziekenhuis bezig is met een 

digitaal dienstrooster. Hoewel men hier de voordelen voor het management in ziet, 

voorziet men wel problemen in het rekening houden met voorkeuren van 

medewerkers. 

 

Zijn er onderwerpen rondom de inzet van ouderen in de nacht of anderzijds die 

nog niet aan bod zijn gekomen, maar die interessant zijn voor de cao-partijen 

om te betrekken in hun overleg? Zo ja, welke en waarom zijn deze belangrijk?  

•  Volgens een aantal respondenten is het belangrijk om de patiëntveiligheid in 

het oog te houden. Verschillende respondenten geven aan dat het maken van 

fouten tijdens nachtdiensten groter is dan daarbuiten. 

• Verder geven meerdere respondenten aan dat de balans tussen werk-privé een 

belangrijkere rol speelt dan voorheen het geval was. 
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• Ten slotte geeft een respondent aan dat het belangrijk is dat het draaien van 

nachtdiensten voor ouderen geleidelijk aan wordt afgebouwd. Dit afbouwen kan 

onderdeel vormen van demotiebeleid. 

• Bac-diensten (bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst, consignatie ofwel 

bereikbaarheid tussen 2 diensten om bij onvoorziene omstandigheden te gaan 

werken) 

Uit de verschillende gesprekken is op te maken dat in het ziekenhuis niet structureel 

gebruik wordt gemaakt van bac-diensten. Een aantal respondenten geeft aan dat op 

de afdeling neo-natologie soms – aan de hand van het aantal patiënten en drukte op 

de afdeling – wordt besloten iemand van het personeel in te zetten met bac-dienst 

(die dus wel oproepbaar is) in plaats van in te roosteren. Het is ook eens gebruikt in 

een periode met relatief veel zieke werknemers. Bovendien geeft men aan dat men 

te maken heeft met een minimale bezetting in de nacht en zich daarom niet kan 

permitteren ook nog mensen in bac-diensten te zetten. Daarom – zo geeft een aantal 

respondenten aan – is een aantal bereikbaarheidsdiensten veranderd naar gewoon 

werken. Verder wordt door een respondent genoemd dat sommige medewerkers van 

de OK achterwacht zijn en binnen kwartier aanwezig moeten kunnen zijn. 

De cao; standpunt ten aanzien van de beoogde cao-aanpassing? 

De meeste respondenten geven aan weinig moeite te hebben met de voorgestelde 

cao-aanpassing. Wel geven verschillende respondenten aan dat het voor mensen 

die erop rekenen geen nachtdiensten meer te hoeven draaien, waarschijnlijk wel 

teleurgesteld zijn als ze horen dat ze nog twee jaar langer nachtdiensten moeten 

draaien. Daarom pleiten de respondenten van de OR ook voor een 

overgangsregeling voor die mensen. Het aantal nachtdiensten zou dan afgebouwd 

kunnen worden. Bovendien merkt een aantal respondenten hierbij op dat niet zozeer 

de ouderen, maar juist een andere groep (zoals moeders met jonge kinderen) moeite 

hebben met draaien van nachtdiensten. 

 

Op welke wijze kunnen Cao-partijen de praktijk helpen bij het bepalen van de 

personele inzet in de nacht?  

Vanuit de OR geeft men aan dat er veel belang wordt gehecht aan het maken van 

een overgangsregeling. Verder geeft een respondent aan dat men als organisatie 

zou kunnen nadenken over de frequentie waarmee men nachtdiensten draait: het 

aantal dagen achter elkaar dat men nachtdienst heeft en dienstroosterpatronen. 

Deze respondent vermoedt dat oudere werknemers sneller voor twee maal twee 

dagen nachtdienst zullen kiezen in plaats van een blok van vier dagen. Op dit 

moment zit hier geen lijn in, daar zou men wat meer over kunnen nadenken volgens 

deze respondent. 

6.3 Casus 3 

Er is gesproken is met 11 mensen; 2 twintigers, 3 dertigers, 2 veertigers, 4 vijftigers. 

De gemiddelde leeftijd is 42,7 jaar. De omvang van hun contract ligt tussen 20 en 36 

uur per week en is gemiddeld 33 uur per week. Verschillende respondenten hebben 
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meer dan één functie. De dekking van de functies is: 3 leidinggevenden, 1 OR-lid, 3 

planners/roosteraars, 1 P&O-medewerker en 8 verpleegkundigen. 

 

Wat zijn de probleemstellingen binnen het ziekenhuis op strategisch, tactisch 

en operationeel niveau waardoor toetreding per 2011 van de groep 55-57 

jarigen in de nachtdienst wenselijk is? 

• Er is een grote groep ouderen, wanneer zij geen nachtdiensten draaien dan 

extra belasting voor anderen. Roosters komen dan niet rond; ouderen beroepen 

zich op ontziebepalingen. 

• Er is sprake van vergrijzing; mensen blijven werken en het ziekenhuis. 

• Er is ook een trend onder jongeren, zij willen soms niet meer dan 2 

nachtdiensten achtereen; dertigers vinden het soms ook zwaar en dat geldt dus 

niet alleen voor ouderen. Voor de nieuwe generaties geldt bovendien dat privé 

eerst komt en daarna pas het werk. Jonge moeders en jongere medewerkers 

willen dit; het is een probleem voor roosteraars. 

• Leeftijdsverhoging voor nachtdienst geeft flexibiliteit; er kunnen meer mensen 

ingezet worden; 55plussers dienen alle werkzaamheden te verrichten. 

• Soms zijn er problemen op de afdeling om de planning rond te krijgen, vooral in 

de nachtdiensten. Deze regeling lost wel iets op, enigszins. Er zijn 55 plussers 

die nachtdiensten draaien, maar ook eenaantal die dat niet doen. 

• Er zijn afdelingen waar de gemiddelde leeftijd hoog is. Iedereen die 

aangenomen wordt draait alle diensten, maar er wordt geprobeerd flexibel te 

zijn. Er zijn jongeren en 55 plussers die juist graag nachtdiensten draaien en zij 

lossen de problemen voor anderen op. Er wordt zoveel mogelijk getracht om 

persoonsgericht te roosteren. 

 

Wat zijn de problemen? 

Er zijn nu al 50-plussers die geen nachtdiensten meer willen draaien en dit in 

combinatie met jongeren die het ook niet meer willen, geeft planningsproblemen. 

Op een afdeling zijn geen problemen. Hier werken 55-plussers nachtdiensten. 

Slapen wordt lastiger. Er zijn er ook die alleen maar nachtdiensten draaien. Er zijn 

mensen die niet tegen nachtdiensten kunnen, ook jongeren; dat is niet per definitie 

leeftijdsafhankelijk. Als iemand er echt niet tegen kan, dan wordt dit via de teamleider 

naar de roosteraar doorgegeven. Er is wel respect voor elkaar dat je daar goed mee 

omgaat. Alleen nachtdiensten draaien dat is bij kleine contracten niet gewenst. Je 

mist de hectiek van overdag en dan mis je bovendien het overzicht en de 

betrokkenheid met de afdeling. 

Bij een andere afdeling zijn vier 4 personen 55+ die wel nachtdiensten draaien. Een 

verhoging van 55 naar 57 jaar is een lapmiddel; over 2 jaar ben je weer net zover.  
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Op een afdeling kun je de ouderen indelen in mensen het liefst alleen maar 

nachtdiensten draaien, daar is hun leven namelijk op ingesteld en in mensen die dat 

niet willen en blij zijn dat ze geen nachtdiensten hoeven te draaien.  

Bij een andere afdeling is de situatie per collega verschillend, de een kan er beter 

tegen dan andere. Je bent echt een team, je vangt het voor elkaar op. 

Het grootste probleem is dat ouderen slechter slapen en ontregeld worden door de 

nachtdienst. Ze komen heel slecht opnieuw weer in hun dagritme na een 

nachtdienst. Sommigen kunnen het nog wel, sommigen kunnen het echt niet meer. 

Er wordt steeds vaker geklaagd door ouderen over nachtdiensten; een groot aantal 

heeft er problemen mee. 

Waarom is het gewenst om 55-57 nachtdiensten te laten draaien; in hoeverre 

draagt het bij aan een oplossing? 

Het is nog maar de vraag of dat gewenst is en een oplossing is. Leidinggevenden 

willen rekening houden met persoonlijke wensen. Het is lastig om mensen te 

verplichten nachtdiensten te draaien; als ze niet willen vragen ze via de bedrijfsarts 

ontzegging aan. Mensen die er op 55 jarige leeftijd niet tegen kunnen, kunnen het 

zeker niet op 57 jaar. Degenen die er goed tegen kunnen blijven dat doen tot hun 

pensioen. Als mensen het echt niet willen dan worden ze soms ook door de 

roosteraar ontzien en dat wordt gecompenseerd door mensen die het juist wel willen. 

Als de roosteraar het niet rond krijgt moeten ze toch nachtdiensten draaien. 

Verschillende medewerkers geven aan dat de leeftijdsverhoging puur een oplossing 

voor de korte termijn is, niet voor langere termijn. Het is een tijdelijk noodverband 

vanwege de vergrijzing. Er zijn in het algemeen gesproken weinig verpleegkundigen 

die gezond met pensioen gaan, zo stelt een respondent. Als de nachtdienst een 

pressiemiddel wordt, wordt dat een groter probleem. Als je daarnaast geen 

verlichting biedt, wordt het een groot probleem, dan moeten minder mensen moeten 

meer werk doen. Of je wel of geen problemen hebt met nachtdiensten heeft niet altijd 

met leeftijd te maken. Sommigen kunnen er tegen, anderen niet; dan maar liever de 

cao aanpassen, zodat sommigen de hele week nachtdiensten draaien die dat willen. 

Als mensen er ziek van worden wordt het probleem alleen maar groter; ook overdag. 

Zijn ziekenhuizen voornemens om (groepen) werknemers bij een verhoging van de 

leeftijdsgrens in de toch te blijven ontzien? Of zullen ze de oudere medewerkers dan 

in de nacht gaan inzetten? 

Als de regel wordt ingevoerd, wordt deze toegepast door het ziekenhuis, dat is zeker. 

Als het te moeilijk wordt voor ouderen worden ze via bedrijfsarts waarschijnlijk 

afgekeurd voor de nachtdienst. Als je weet dat iemand het absoluut niet kan, moet je 

het ook niet doen, je helpt iedereen de kreukels in. Je kunt het je als ziekenhuis niet 

permitteren dat jongeren zeggen het niet te willen. Dat hoort bij het vak.  
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Wat is de mening van de respondenten rondom de stelling dat het werken in de 

nacht zwaarder wordt naarmate de leeftijd stijgt? 

De meningen lopen uiteen, dwars door de leeftijden heen: er zijn jongeren en 

ouderen die altijd problemen hebben met nachtdiensten. Er zijn ook jongeren en 

ouderen die daar nooit problemen mee hebben. Sommige ouderen willen graag altijd 

nachtdiensten draaien, vanwege de lagere werkdruk en de hogere mate van 

verantwoordelijkheid. Het is vooral individueel bepaald. Nachtdiensten worden iets 

beter betaald en dat maakt het voor sommigen ook leuker om ‘s nachts te werken. 

De dienst op zich is ’s nachts in het algemeen wat minder zwaar, maar het hangt van 

de afdeling (verpleegafdeling, IC, labo) en vooral ook van de bedrijfsdrukte. Als er ‘s 

nachts nog spoedopnames zijn geeft dat onrust op de afdeling en daar kunnen 

ouderen wat minder makkelijk mee omgaan dan jongeren. In het algemeen 

herstellen jongeren sneller dan ouderen na een nachtdienst en dat heeft vooral met 

het slapen te maken. De mate waarin mensen zich kunnen concentreren wordt 

minder naarmate men ouder wordt en hierdoor wordt de nachtdienst ook als 

zwaarder ervaren door ouderen. Ouderen slapen slechter overdag, daar hebben 

jongeren minder last van; zij hebben minder moeite om over te schakelen. Hangt 

daarnaast ook van de thuissituatie af: jongeren met kinderen thuis of op school 

kunnen thuis moeilijker slapen dat jongeren die na een nachtdienst in een rustige 

thuisomgeving komen. 

Mensen die vier nachten werken hebben meer moeite om om te schakelen dan 

mensen die twee keer twee nachten werken. 

Het eigenlijke probleem is dat er te weinig regelmaat zit in onregelmatige diensten, 

zo verwoordt een respondent. 

Zijn er naast leeftijd andere redenen waardoor het werken in de nacht mogelijk 

zwaarder wordt, bijvoorbeeld: 1) omdat het werk in de nacht verandert in de loop der 

tijd of 2) vanwege nieuwe wensen m.b.t. de werk-privé balans? 

Het werk ’s nachts wordt niet als zwaarder beoordeeld als het werk overdag of in de 

avond. De meningen zijn verdeeld over de vraag of het werk in de nacht zwaarder is 

dan in het nabije verleden. Een aantal vindt dat het niet is veranderd (de zwaarte is 

niet structureel toegenomen, maar is wel wisselend per nacht) en anderen vinden het 

wel zwaarder geworden in de loop der tijd, maar dat is afhankelijk van de afdeling. 

De laatste groep geeft als argumenten dat de patiëntenzorg zwaarder is geworden ’s 

nachts (en ook overdag) omdat de patiënt een complexer ziektebeeld heeft; iedereen 

die niet per sé in het ziekenhuis hoeft te liggen, ligt er niet meer. Steeds zwaardere 

patiënten worden tegenwoordig behandeld in de poli of de dagkliniek en dat betekent 

dat de gemiddelde zorg voor de klinische patiënt steeds zwaardere en complexer 

wordt in de tijd bezien. De gemiddelde patiënt is ook ouder dan een aantal jaren 

geleden en slaapt minder; is onrustiger. Er zijn ook steeds meer patiënten die wat in 

de war zijn. 
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Nieuwe wensen privé-werk spelen bij ouderen in die zin een rol dat er in het 

algemeen meer tijd aan het werk wordt besteed; de “echte” ouderen offeren alles op 

voor hun werk, dat doet de rest niet. Bij jongeren speelt het een steeds belangrijkere 

rol; werk is niet het allerbelangrijkste in het leven, privé-leven is zeer belangrijk. De 

arbeidsethos is veranderd in de loop der tijd; de jeugd heeft meer eisen dan vroeger, 

volgens de ouderen. Veel van de respondenten zeggen dat werken in de nacht er 

gewoon bij hoort in dit beroep, los van privé-leven en dan bij uitstek in de 

gezondheidszorg bij uitstek, waar prive-gezin juist veel aandacht heeft. De trend is 

dat de jeugd meer eisen heeft; de arbeidsethos is heel anders. 

Welke alternatieven voor toetreding van deze groep 55-57 jarige werknemers 

ziet men? 

Er zijn door de verschillende respondenten niet alleen alternatieven genoemd, maar 

ook suggesties om de nachtdienst wat te veraangenamen. 

Roostermogelijkheden 

• Wensenrooster invullen: eerst de nachten invullen, daarna de dagen en daarna 

de gaten invullen.  

• Mensen vaste blokken geven, dan weet iedereen het gehele jaar waar men aan 

toe is. Men kan zelf ruilen. 

• Stoppen met nachtdiensten in blokken van vier nachten en overstappen op twee 

blokken van twee nachten. Dit geeft meer regelmaat in de onregelmatigheid. 

• Voorkomen dat mensen alleen maar nachten werken dan verliezen ze het 

contact en betrokkenheid met de rest van het team. 

• De werkgevers en werknemers moeten de instellingen meer ruimte geven voor 

eigen maatregelen. In de Randstad zijn andere problemen dan elders. 

• Roosteren overlaten aan roosteraars; eerder planningsbureau inzetten. 

• De problematiek rondom nachtdiensten sneller bespreekbaar maken in het 

team. Wel of geen ontziebepaling, je moet er in de teams uitkomen, anders 

komt kwaliteit van zorg in gevaar. Je moet naar alle leeftijdsgroepen kijken: je 

doet aan nachtdiensten mits..... En daarbij dan zoveel mogelijk zoveel mogelijk 

rekening houden met wensen. Als men er niet uitkomt, dan zullen sommige 

mensen moeten doorstromen naar andere afdelingen waar minder 

nachtdiensten gedraaid worden. 

• Minder mensen in de nachtdienst door de nachtdienst te combineren met 

bereikbaarheidsdiensten. 

• Invoeren van 12-uurs diensten (zoals in Canada); dan hoef je maar drie dagen 

per week te werken!  

• Patiënten indeling in drie categorieën, namelijk hoog complex, gewoon en licht 

complex. Hierop de nachtdiensten aanpassen. 

• Vroegdiensten als alternatief voor nachtdienst werkt niet, want dan moet de 

patiënt nog vroeger wakker gemaakt worden en die heeft ook haar/zijn slaap 

nodig.  

• Bundelen van afdelingen, waardoor er iets minder capaciteit nodig is. 

• Geleidelijke afbouw nachtdiensten; een soort demotiebeleid.  
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• Herinvoeren van de nachthoofdfunctie. Er is psychologisch hogere druk doordat 

men daarop niet meer kan terugvallen. 

• Ervoor zorgen dat patiënten vooral slapen, dus slaapmedicatie op tijd geven. 

• Eerder anticiperen op het gedrag van patiënten, zodat patiënten in de nacht zo 

rustig mogelijk zijn. 

 

Overige suggesties om de bezetting in de nacht te verbeteren zonder toetreden 

van de groep 55-57 jaar? 

• Er voor zorgen dat er ook daadwerkelijk pauzes in de nacht komen. De 

nachtdienst duurt 8,5 uur en er is geen vastgestelde pauze; men heeft te weinig 

rustmomenten.  

• Goede voeding/warme maaltijd aanbieden in de nacht 

• Geen spoedopnamen op de afdeling ’s nachts. 

• Leerlingen niet in nachtdiensten, anders te zware verantwoordelijkheid voor de 

ander. 

• Verpleegkundigen gaan uit van gewoontes: elke activiteit “moet” op een van 

tevoren vastgesteld tijdstip. Als daar wat creatiever/flexibeler mee wordt 

omgesprongen geeft dat ook rust 

• Hoge honorering van nachtdiensten. 

• Nachtklusjes uitbesteden aan helpende of vrijwilliger, zoals medicijnen en 

verbandmiddelen uitzetten en de karren bijvullen. 

• Apotheek zet alle medicijnen uit. 

• Invoeren van een nieuwe functie, namelijk de “Zwerfwacht”. deze springt in op 

de afdeling waar het op dat moment druk is. 

• Invoeren daglicht op de plaats waar de verpleegkundige zit, zodat men niet zo 

snel slaperig wordt. 

• Zijn er onderwerpen rondom de inzet van ouderen in de nacht of anderzijds die 

nog niet aan bod zijn gekomen?  

• Sociale partners/werkgevers moeten meer rekening houden in het sociaal beleid 

met de levensfasen. Hier moet het ziekenhuis ook wat mee doen. Imago 

ziekenhuizen is niet geweldig, dus niet alleen meer praten over investeringen in 

het apparaat, maar ook en vooral over investeringen in mensen. 

• We verwachten veel van functiedifferentiatie. 

• Bezieling en passie voor het vak neemt af, is geen roeping meer. 

• Bac-diensten (bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst, consignatie ofwel 

bereikbaarheid tussen 2 diensten om bij onvoorziene omstandigheden te gaan 

werken) 

• Kent dit ziekenhuis niet, alleen bij feestdagen zijn er achterwachten, mocht er 

iemand ziek zijn. 

• Bac-diensten zijn geen alternatief voor de nachtdienst. Bereikbaarheidsdienst ‘s 

nachts heeft een enorme impact, veel meer dan een reguliere nachtdienst. 

De cao; hoe staat men concreet m.b.t. de beoogde cao-aanpassing? 

Men wacht het onderzoek af. De oudere groep is niet echt ongerust, wel vindt men 

dat er steeds meer wordt afgenomen, het wordt er niet makkelijker op. Mensen die 
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nu 56 jaar zijn, vinden het erg pijnlijk; zij hebben een jaar lang geen nachtdiensten 

meer hoeven uit te voeren en die regel wordt nu ineens teruggeschroefd. 

Invoering van de regeling is geen probleem. De incidentele probleemgevallen 

worden nu opgelost. Als het niet anders kan worden nachtdiensten ‘gewoon’ 

ingeroosterd. Leeft eigenlijk niet zo in dit ziekenhuis. Misschien hoor je de mensen 

pas wanneer de regeling wordt ingevoerd. 

Het speelt zeker op onze afdeling en het wordt ook zeker ingevoerd als de regeling in 

de cao komt. 

Men kan dit het beste regelen per afdeling en per individuele collega. Het is beter om 

de leeftijd op 55 jaar te houden en je mag, als je dat wenst, langer doorwerken in de 

nacht. Als je niet wilt dan ruil je gewoon. 

6.4 Casus 4 

Er is gesproken is met 6 mensen; 1 dertigers, 4 veertigers en 1 vijftigers. De 

gemiddelde leeftijd is 46,1 jaar. De omvang van hun contract ligt tussen 20 en 36 uur 

per week en is gemiddeld 32 uur per week. Verschillende respondenten hebben 

meer dan één functie. De dekking van de functies is: 1 leidinggevende, 2 OR-leden, 

1 planner/roosteraar, 1 P&O-medewerker en 3 verpleegkundigen. 

 

Wat zijn de exacte probleemstellingen binnen het ziekenhuis op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau waardoor toetreding per 2011 van de groep 55-

57 jarigen in de nachtdienst wenselijk is? Wat zijn de problemen waarom het 

gewenst is om 55-57 jarigen nachtdiensten te laten draaien? 

De meeste respondenten geven aan dat hoewel op dit moment de nachtdiensten nog 

wel vol te plannen zijn, ze hier in de nabije toekomst wel problemen mee zullen gaan 

krijgen. Enkele respondenten geven aan dat de groep mensen boven de 55 steeds 

groter wordt. Dit betekent dat een steeds kleinere groep mensen beschikbaar is om 

de nachtdiensten te draaien. Als de jongeren steeds meer op moeten vangen, kan dit 

ten koste gaan van hun loyaliteit. De respondenten zien echter ook wel in dat richting 

ouderen het verleggen van de leeftijdsgrens niet als prettig wordt ervaren. Zij zien uit 

naar het niet meer hoeven draaien van nachtdiensten, en het is dan vervelend als 

dat moment verder naar achter wordt verschoven. Hier zien de respondenten dus 

een spanningsveld. 

Kanttekening die een aantal respondenten bij dit punt maken is dat de verhouding 

tussen oudere en jongere werknemers per afdeling erg kan verschillen. Andere 

kanttekening is – zo geeft een respondent aan – dat er ook jongeren zijn die liever 

geen nachtdiensten draaien. 

 

In hoeverre draagt de toetreding van de groep 55-57 jarigen in de nachtdienst, 

volgens de verschillende belangenpartijen in ziekenhuizen, bij aan een 

oplossing? 
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De respondenten zien in het verhogen van de leeftijdsgrens slechts een gedeeltelijke 

oplossing. Een van de respondenten van P&O geeft aan dat het de jongeren die de 

nachtdiensten moeten opvangen misschien tijdelijk wel meer lucht geeft, maar dat 

men dit probleem in breder perspectief moet zien. Op deze categorie zijn namelijk 

ook nog andere regelingen van toepassing die ervoor zorgen dat jongeren voor 

ouderen meer moeten opvangen (verlofuren vanuit Persoonlijk Levensfasebudget: 

veel uren voor ouderen in overgangsregeling). 

Verder geeft een respondent aan dat het verhogen van de leeftijdsgrens ook een 

averechts effect kan hebben als ouderen inderdaad slechter tegen het draaien van 

nachtdiensten kunnen. Het ziekteverzuim zou dan omhoog kunnen gaan. Verder is 

het heel persoonlijk hoeveel moeite mensen met nachtdiensten hebben. Sommige 

(ook oudere) mensen draaien het liefste alleen maar nachtdiensten, of jongeren die 

liever geen nachtdiensten draaien. Volgens een van de respondenten is de moeite 

die men heeft met het draaien van nachtdiensten niet zozeer leeftijdsafhankelijk. Ten 

slotte geeft een van de respondenten aan dat werknemers met een klein contract 

mogelijk minder moeite hebben met het draaien van nachtdiensten dan fulltimers, 

omdat zij meer hersteltijd hebben.  

 

Een respondent benadrukt de verwachte tegendruk van de jongere generatie ten 

opzichte van het opvangen van diensten voor ouderen. Deze geeft aan dat er op dit 

moment waarschijnlijk ook wel meer draagvlak is voor het verhogen van de 

leeftijdsgrens, door alle maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder het verhogen 

van de pensioenleeftijd). Volgens deze respondent was dit onderwerp vijf jaar 

geleden onbespreekbaar, maar nu niet meer.  

 

Zijn ziekenhuizen voornemens om (groepen) werknemers bij een verhoging 

van de leeftijdsgrens in de cao toch te blijven ontzien? Of zullen ze de oudere 

medewerkers dan in de nacht gaan inzetten? En wat zijn hierbij overwegingen?  

De respondenten gaan ervan uit dat de cao dan gewoon toegepast gaat worden. Het 

kan zijn dat er op de ene afdeling wat coulanter mee wordt omgesprongen dan in de 

andere, afhankelijk van de situaties en noodzaak. 

Wat is de mening van de respondenten rondom de stelling dat het werken in de 

nacht zwaarder wordt naarmate de leeftijd stijgt? 

Een van de respondenten is het hier mee eens, omdat deze zelf ook merkt steeds 

meer moeite te hebben met het omschakelen van dag- naar nachtritme en met het 

bewaren van het overzicht op de afdeling. Enkele respondenten geven aan dat het 

draaien van nachtdiensten niet zozeer zwaarder wordt door de leeftijd, maar dat er 

andere factoren zijn waardoor men de nachtdiensten wel als zwaarder kunnen 

worden ervaren dan voorheen. Het gaat daarbij om factoren als het stijgen van de 

werkdruk en personele bezuinigingen. 

 



 Werken in de nacht  92

Zijn er naast leeftijd andere redenen waardoor het werken in de nacht mogelijk 

zwaarder wordt, bijvoorbeeld: 1) omdat het werk in de nacht verandert in de 

loop der tijd of 2) vanwege nieuwe wensen m.b.t. de werk-privé balans? 

Een aantal respondenten geeft aan dat het werk inderdaad zwaarder is geworden 

door factoren als een hogere werkdruk door kortere ligduur van patiënten, hogere 

werkintensiteit, door technologie wordt werk arbeidsintensiever, en complexere zorg. 

De respondenten herkennen niet zozeer een verandering in de wensen met 

betrekking tot de werk-privé balans. Wel ziet een van de respondenten dat jongeren 

van nu het mogelijk zwaarder hebben, doordat ze om huis te kunnen kopen meer 

moeten werken dan vroeger. Met kleine kinderen is dit nog lastiger te combineren. 

Ook omdat het regelen van flexibele opvang lang niet altijd mogelijk is. Bovendien 

zijn er nu ook meer alleenstaande ouders. Voor hen zijn dit soort zaken nog lastiger 

om opvang te regelen bij nachtdienst. 

Een aantal andere respondenten geeft aan dat veel werknemers waarschijnlijk niet 

zulke grote bezwaren hebben tegen het draaien van nachtdiensten, zolang het maar 

vrijwillig is. Wel geven zij aan dat het nodig is om op een afdeling te zorgen voor een 

goede personeelsopbouw naar leeftijd. 

 

Welke alternatieven voor toetreding van deze groep 55-57 jarige werknemers 

ziet men? 

Een van de respondenten geeft aan dat het probleem uitsluitend kan worden 

opgelost door het toekennen van meer budget aan ziekenhuizen. Uiteindelijk is er 

namelijk gewoon meer personeel nodig om de daling in inzetbaarheid van oudere 

werknemers op te vangen, zeker als deze groep steeds groter wordt. Andere 

oplossingen zijn slechts marginaal en niet in staat om het probleem op te lossen. Er 

zit een grens aan in wat je met oplossingen als creatief roosteren kunt oplossen. 

Bovendien moet je met de ontwikkelingen in de maatschappij mee volgens deze 

respondent. Als jongeren steeds alles moeten opvangen, pikken zij dit op een 

gegeven moment ook niet meer. Dit zijn ook geen oplossingen voor hen, maar alleen 

voor de ouderen. 

 

Oplossingen die andere respondenten aandragen zijn het extra belonen van 

werknemers die wel nachtdiensten draaien (bijvoorbeeld extra verlof), of kleinere 

blokken van nachtdiensten draaien. Respondenten geven hierbij wel aan dat het heel 

persoonlijk is hoeveel moeite mensen hebben met het draaien van nachtdiensten, en 

welke alternatieven zij als prettig zullen ervaren. Daarom vinden deze respondenten 

het van belang dat er een clausule in de regeling moet worden opgenomen, 

waardoor het relatief gemakkelijk is om geen nachtdiensten te hoeven draaien. 

Sommigen hebben er namelijk echt moeite mee. Een van de respondenten vraagt 

zich wel af of het wel verstandig is om ouderen nachtdiensten te laten draaien, omdat 

zij mogelijk steeds meer vergeetachtig worden, het geheel moeilijker kunnen 

overzien en men in een ziekenhuis toch een grote verantwoordelijkheid draagt.  

Een oplossing waar respondenten verder wel wat in zien is meer inspraak bij 

roosteren (geeft positief gevoel waardoor werknemers zich mogelijk flexibeler zullen 

opstellen). 12-uursdiensten is een alternatief waarvan een aantal respondenten zegt 

zelf wel te willen proberen, maar waarvan ze zich ook kunnen voorstellen dat andere 

werknemers dit niet prettig vinden. 
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Oplossingen waar respondenten minder heil in zien, zijn: 

• Andere aanvangstijden van diensten. 

• Meer rusttijden tijdens diensten. 

• Robotica; inzet van camera’s of spreek-luister verbindingen met patiënten in de 

nacht. 

• Een zwerfwacht die kan worden ingezet op plaatsen waar het te druk is. De 

respondenten vinden dit niet werkbaar omdat ze niet op specialistische 

afdelingen niet kunnen worden ingezet en omdat ze de patiënten niet kennen. 

• Het geven van meer slaapmedicatie aan patiënten voor rust op de afdeling 

• Powernaps c.q. verplichte rusttijden. 

• Het afwisselen van langere perioden van nachtdiensten en dagdiensten (1 

maand nachtdienst en dan 3 maanden niet). 

 

Welke initiatieven heeft het ziekenhuis of hebben specifieke afdelingen 

eventueel al genomen om problemen met het roosteren van nachtdiensten op 

te pakken? Wat zijn daarbij voor- of nadelen gebleken? 

De respondenten geven aan geen specifieke initiatieven te kennen op dit gebied. 

Een van de respondenten noemt in dit kader dat een unithoofd wel zelf het rooster 

maakt en daarin dus enige bewegingsvrijheid heeft. 

 

Bac-diensten (bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst, consignatie ofwel 

bereikbaarheid tussen 2 diensten om bij onvoorziene omstandigheden te gaan 

werken) 

Volgens de respondenten komen dit soort diensten niet vaak voor. Soms komt het 

wel voor dat, wanneer het rustig is op een afdeling, een van de werknemers 

oproepbaar moet zijn. Maar dat gebeurt niet structureel. 

Geen van de respondenten ziet bac-diensten als alternatief voor de nachtdienst. Een 

van de respondenten geeft aan dat dit misschien wel mogelijk is bij technische 

afdelingen of bij de automatisering, maar dat dit in de zorg veel lastiger is. Drukte is 

daar niet of nauwelijks voorspelbaar. Bereikbaarheidsdiensten,die wel eens 

voorkomen, worden in het algemeen als zwaarder ervaren dan nachtdienst, omdat 

zo’n dienst ook energie kost en men veelal onrustig slaapt. Mensen die wat veraf 

wonen, slapen dan noodgedwongen in het ziekenhuis. 

 

De cao; hoe staat men concreet m.b.t. de beoogde cao-aanpassing? 

Uit een poll onder werknemers (N= 330) die de OR heeft uitgevoerd, blijkt dat 68 

procent vindt dat het al dan niet draaien van nachtdiensten een keuze moet blijven, 

27 procent vindt dat het een plicht moet zijn om nachtdiensten te draaien en 5 

procent heeft hierover geen uitgesproken mening. Deze medewerkers pleiten dus 

niet voor het opnemen van deze regeling in de cao, maar dat het al dan niet draaien 

van nachtdiensten moet plaatsvinden in overleg met de afdeling op vrijwillige basis. 

 

Een van de respondenten pleit voor modernisering van het personeelsbeleid. Deze 

respondent geeft aan dat je als organisatie met de maatschappelijke ontwikkelingen 

mee moet. Er is een bredere inzetbaarheid van mensen nodig. Dit zou ook vertaald 
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moeten worden naar de cao. Verder geeft deze respondent aan dat men het draaien 

van nachtdiensten los moet koppelen van leeftijd. Men zou in de cao meer kaders 

moeten scheppen: criteria op basis waarvan men kan bepalen of iemand al dan niet 

nachtdiensten dient te draaien en die in principe op iedereen van toepassing zijn. Dit 

is dan ook een gelijkwaardigere regeling. Bovendien zijn de individuele verschillen zo 

groot dat het niet logisch is vast te houden aan een bepaalde leeftijdscategorie. Dus 

de cao dient volgens deze respondent meer kaderscheppend te zijn, meer indicaties 

schetsen in plaats van richten op bepaalde doelgroepen. 

 

 

 

 

 

 


