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Tijd van slapen
Verstoring van de biologische klok door nacht- en wisseldiensten
Ybe Meesters en Marijke C.M. Gordijn

Nu de 24-uurseconomie steeds nadrukkelijker haar stempel drukt op het maatschappelijke leven, worden de effecten
van verstoring van het natuurlijke biologische ritme duidelijker.
Naast de effecten hiervan op slaap benoemen we in dit artikel de gezondheidseffecten op de langere termijn.
Tevens bespreken we potentiële maatregelen om de nadelige effecten van werken in nachtdiensten op het welbevinden, de slaap en de gezondheid voor zover mogelijk te reduceren. Licht en ritme spelen daarbij een rol.
Meer onderzoek is nodig naar de gezondheidseffecten van het werken in nacht- en wisseldiensten.

Een 43-jarige vrouw woont samen met haar 15-jarige
zoon en 13-jarige dochter; ze is 4 jaar geleden gescheiden. Ze werkt als verpleegkundige in een verpleeghuis.
Het gezin heeft het financieel niet breed en daarom
besloot de moeder 2 jaar geleden als nachtverpleegkundige te gaan werken nadat ze jarenlang overdag
had gewerkt. Haar stemming was met name rond en na
de scheiding niet optimaal en daarvoor kreeg ze medicatie voorgeschreven. Toch bemerkt ze dat ze toenemend depressief wordt en steeds slechter gaat slapen.
Verhoging van de medicatiedosis lijkt maar beperkt te
helpen.
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n onze huidige 24-uurseconomie bieden allerlei hulpdiensten, ziekenhuizen en in toenemende mate ook
commerciële bedrijven hun diensten gedurende de
hele dag aan. Automatisering en ontwikkeling van gemechaniseerde arbeidsprocessen hebben ertoe geleid dat
het economisch gezien onaantrekkelijk is om alleen
gedurende 21,4% van de tijd, dat wil zeggen: de duur van
een 36-urige werkweek, profijt te hebben van de gedane
investeringen. Door uitbreiding van de medische mogelijkheden zijn ziekenhuizen bedrijven geworden die continu draaien en op allerlei maatschappelijke gebieden zijn
mensen dag en nacht werkzaam om te zorgen voor onze
veiligheid.
Dit leidt tot het werken in nacht- en wisseldiensten. Zo’n
16% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt regelmatig in nachtdienst.1 Mensen die ’s nachts werken, als
het donker is, stellen hun slaap uit tot overdag, wanneer
het buiten licht is. Dit is tegen de ‘natuur van de mens’:
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mensen zijn geëvolueerd als ‘dagdieren’ die overdag actief
zijn en ’s nachts slapen.2
Hoewel het bijna ondenkbaar is geen 24-uurssamenleving te hebben, betekent dat niet dat wij als ‘dagdier’ daar
zonder problemen mee om kunnen gaan. De anatomie en
fysiologie van de mens zijn niet meeveranderd met deze
snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Het werken in
de nacht en slapen overdag en daardoor het blootstellen
aan kunstlicht als het donker moet zijn gaat tegen ons
biologische ritme in. Dit heeft zowel korte- als langetermijngevolgen voor de prestatie en gezondheid.
Nu het einde van het ‘internationale jaar van het licht’
van UNESCO in zicht is en we uitzien naar de sfeerverlichting rond de kerstdagen is dit een uitgelezen moment
om aandacht te geven aan de effecten van licht op ons
dagelijkse leven. In dit artikel richten we ons vooral op de
niet-visuele effecten die licht heeft op onze slaap en onze
gezondheid als we in nacht- of wisseldiensten werken.
Licht en de biologische klok

Licht is van grote invloed op ons biologische ritme, op
hoe we ons voelen en hoe we functioneren. In de suprachiasmatische nuclei in onze hersenen zit een groep van
zo’n 20.000 neuronen die onze biologische klok vormt. In
deze cellen vinden moleculaire processen plaats die een
ritme genereren van ongeveer 24 uur.3 De activiteit van
die neuronen samen vormt een klok, die ervoor zorgt dat
allerlei processen in het lichaam variëren met een periode van ongeveer een dag, de zogenaamde circadiane
processen. Zo variëren de temperatuur, het slaap-waakpatroon, de hartslag en de productie van hormonen, bijvoorbeeld melatonine en cortisol, gedurende de dag en
dit zorgt ervoor dat we op het ene moment optimaal
kunnen presteren en op het andere moment optimaal
slapen.
Doordat het ritme van de biologische klok niet precies
24 uur is – onder constante omstandigheden worden er
cycli waargenomen van 23,5-25,5 uur – loopt de klok niet
altijd gelijk. Blootstelling aan licht op het juiste moment
zorgt ervoor dat de klok gelijk blijft lopen, maar licht op
het verkeerde moment laat ritmes uit de pas lopen.4 We
merken dit omdat we dan niet op tijd in slaap kunnen
vallen of ’s morgens niet wakker kunnen worden.
Naast het effect op de biologische klok heeft licht ook een
direct effect op de stemming, de alertheid en onze prestaties.4 Iemand functioneert beter in een helder verlichte
kamer dan in het schemerdonker, ongeacht de tijd van de
dag.
Nacht- en wisseldiensten en gezondheid

Mensen die regelmatig in nachtdiensten werkzaam zijn,
zijn vaak minder alert, regelmatig slechter gestemd, vaak
vermoeider en minder geconcentreerd. Dit laatste ver2

hoogt het risico op het maken van fouten en bedrijfsongevallen. Tevens lopen werknemers in onregelmatige diensten een hoger risico op langetermijngezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes
mellitus type 2, stemmings- en slaapstoornissen.
Het verhoogde risico op hart- en vaatziekten is een vaak
gerapporteerd gezondheidsprobleem bij nachtdienstwerkers; zij hebben een risico dat 40% hoger ligt.5 Studies
naar de relatie tussen nachtdienstwerk en hoge bloeddruk komen niet altijd tot hetzelfde resultaat. Hoewel
een verhoogd risico op een hoge bloeddruk werd gevonden in een recente studie bij medewerkers van een autofabriek vergeleken met dagwerkers (11 vs. 8%), werd dit
effect vooral verklaard door factoren als een hoge BMI,
weinig fysieke activiteit en slaapverstoring.6
Metabole problemen, zoals een verhoogde BMI en obesitas, zijn duidelijk gecorreleerd aan nachtdienstwerk. In
dezelfde studie had 24% van de medewerkers met nachtdienst obesitas vergeleken met 11,5% van de dagwerkers.6
In een recente Noorse studie werd eveneens een verhoogd
risico op obesitas gevonden bij verpleegkundigen die in
nachtdiensten werkten; ook was er een significante correlatie tussen het aantal gewerkte nachten in het voorafgaande jaar en de BMI.7 De relatie tussen overgewicht en
obesitas wordt mogelijk gemedieerd door slaapstoornissen als gevolg van het werken in ploegendienst.8
Ook de effecten op de stemming, die vaak gekoppeld zijn
aan slaapstoornissen, zijn gerelateerd aan het werken in
onregelmatige diensten en nachtdiensten. In een grote
Koreaanse studie had 69% van de verpleegkundigen die
onregelmatige diensten draaiden depressieve klachten
vergeleken met 50% van de verpleegkundigen die niet
onregelmatig werkten.9 Bovendien waren de depressieve
klachten van de eerste groep ernstiger. Dit fenomeen kan
ook een rol spelen bij de verpleegkundige in de casus aan
het begin van de tekst.
Een van de bekendste aandoeningen die aan het werken
in nachtdienst worden toegeschreven, is borstkanker.
Naast een aantal andere risicofactoren hebben mensen
die langer dan 20 jaar in nachtdienst werken een verhoogd risico op het krijgen van al dan niet hormoongevoelige borstkanker.10 Ook de Gezondheidsraad trok al in
2006 de conclusie dat er een verband is tussen langdurig
nachtwerk en borstkanker, maar vond dat er toen te weinig bewijs was om te concluderen dat nachtdienst de
oorzaak was van dat verhoogde risico.11 De raad adviseerde dan ook niet om maatregelen te nemen.
Inmiddels zijn er meer studies verricht naar het risico
van nachtwerk op het ontwikkelen van kanker. Hoewel
een causaal verband nog steeds niet kan worden aangetoond, zijn er nieuwe studies die een relatie vinden met
borstkanker,12-14 prostaatkanker,15 en darmkanker,16 maar
niet met longkanker.17
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▼ Leerpunten ▼

Interventies

De effecten van verstoring van het biologische ritme op
de gezondheid worden steeds duidelijker. Maar het is ook
duidelijk dat de 24-uurseconomie niet meer is weg te
denken. Hoewel het werken in nachtdiensten zo veel
mogelijk beperkt zou moeten worden, is dat in sociaaleconomisch opzicht moeilijk te realiseren en in individueel opzicht nauwelijks te beïnvloeden. Daarom wordt
gezocht naar mogelijkheden om de nadelige effecten zo
veel mogelijk te voorkomen of teniet te doen. Recente
studies laten echter zien dat er geen eenduidige oplossing
is.24
Na een zorgvuldige analyse van de beschikbare literatuur
concludeerde de Gezondheidsraad onlangs dat goed
gefundeerde interventies ontbreken voor het beperken van
de gezondheidsrisico’s van werken in de nacht.25 Het werken volgens een voorwaarts roterend rooster en het houden
van een powernap in de nacht worden genoemd als meest
veelbelovende manieren om klachten als verminderde
alertheid en afgenomen slaapkwaliteit te voorkomen. Bij
een voorwaarts roterend rooster werkt iemand eerst ochtend-, dan middag- en dan avonddienst. Daardoor ontstaan
langere rusttijden tussen de verschillende diensten.
Bij vervolgonderzoek zal er met name ook aandacht moe-

• Kort of te kort slapen heeft een negatieve invloed op ons
dagelijkse functioneren en onze gezondheid.
• Verstoring van ons dagelijkse biologische ritme heeft een
negatieve invloed op de slaap en het dagelijkse
functioneren.
• Werken in onregelmatige diensten of nachtdiensten kan
leiden tot negatieve gezondheidseffecten.
• Blootstelling aan licht overdag en donker ’s nachts is
essentieel voor een goed slaap-waakritme.
• Bewezen effectieve interventies om negatieve
gezondheidseffecten van onregelmatige diensten of
nachtdiensten tegen te gaan zijn niet voorhanden, maar
na een kerstdiner bij kaarslicht is het goed slapen.
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De oorzaak voor de korte- en langetermijnproblemen bij
mensen die in nachtdienst werken wordt gezocht in het
feit dat men moet werken als het de optimale tijd is om te
slapen. In de nacht stimuleert de biologische klok de
aanmaak van melatonine, die aangeeft wanneer het het
optimale moment is om te gaan slapen. Tevens zorgt
melatonine als krachtige antioxidant voor het herstel van
DNA-schade en de reductie van tumorgroei,10 en remt
het hormoon de werking van oestrogenen.18 Onder
invloed van nachtelijk licht wordt de aanmaak van melatonine geremd. De remmende werking op tumorgroei en
op de schadelijke effecten van oestrogenen valt dan weg,
wat als mogelijke reden wordt gezien van het verhoogde
risico op borstkanker.
Het werken in nachtdienst of onregelmatige dienst zorgt
er ook voor dat 24-uursritmes uit de pas lopen met elkaar
en met het slaap-waakritme: de persoon slaapt korter en
de moleculaire processen tijdens de slaap overdag zijn
verstoord.19,20 Dat de effecten van het uit de pas lopen van
de biologische klok en het werken in wisseldiensten een
rol spelen bij gezondheidsproblemen zien we ook doordat
het chronotype – dat wil zeggen: de mate waarin men
een ochtend- of avondtype is – van belang is voor het
herstel na het werken in verschillende diensten,21 en voor
het risico op het ontstaan van diabetes mellitus type 2.22
Recent dierexperimenteel onderzoek ondersteunt de
conclusie dat directe verstoringen van de 24-uursprocessen het risico op het ontwikkelen van kanker verhogen.23

ten zijn voor de individuele verschillen in het chronotype.
Als namelijk rekening wordt gehouden met de individuele chronotypering en de tijden van de te werken diensten daarop worden aangepast, verminderen de klachten
en verbetert het slaappatroon.26
Licht Gezien het grote belang van de biologische klok en
de 24-uursritmiek bij de nadelige gevolgen van werken in
onregelmatige diensten of nachtdiensten, speelt ook licht
een belangrijke rol. Daar ontstaat echter wel een dilemma.
Om optimaal te functioneren in de nacht kan de biologische klok onder invloed van licht verschoven worden,
met name door het toedienen van licht met een bepaalde
korte golflengte in het begin van de nacht en het blokkeren daarvan gedurende de ochtend.27 Ook zal blootstelling aan licht met een korte golflengte ’s nachts, zelfs als
het van computerschermen komt, de alertheid en prestatie bevorderen.28 Maar dit is ook het type licht dat het
effectiefst is in het onderdrukken van melatonine en het
verstoren en verschuiven van de biologische klok.28 Daardoor ontstaan mogelijk de eerder genoemde, nadelige
langetermijngezondheidseffecten.
Spelen met de kleur en intensiteit van het licht met als
doel de alertheid niet nadelig te beïnvloeden, en tegelijk
de 24-uursritmiek niet te verstoren, heeft mogelijk de
toekomst. Recent onderzoek laat zien dat ’s nachts werken in een ruimte met licht waarvan de korte golflengtes
eruit zijn gefilterd, de alertheid niet of weinig nadelig
beïnvloedt en melatonine nauwelijks onderdrukt; er zijn
ook geen nadelige effecten op het slapen de dag daarop.29
Meer praktijkonderzoek naar interventie met licht is
echter onontbeerlijk.
We bevinden ons nu in de donkere dagen vóór Kerstmis,
de dagen waarin we de duisternis tegengaan met kaarslicht. Dit is warm licht van lage intensiteit. Met dit licht
in de avond zullen de meesten van ons de slaap goed kunnen vatten, wat onze gezondheid ten goede zal komen.
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