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Abstract 
 

Het uurrooster kent een impact op het sociaal leven, de gezondheid 

en de prestaties van de verpleegkundige. Men voelt het belang aan 

van een aanvaardbaar en gezond uurrooster, dat overeenstemt met de 

Belgische wetgeving. Er is echter nog maar weinig onderzoek 

verricht naar de achterliggende dynamiek en preferenties. 

Aan de hand van een enquête werd gepolst naar de wensen, de 

voorkeuren en de verwachtingen van de verpleegkundigen op de 

diensten operatiekwartier en intensieve zorg. In totaal werden er 350 

enquêtes verdeeld over het Universitaire Ziekenhuis van Gent en dat 

van Brussel. Dit resulteerde in een antwoordpercentage van 37,1 %. 

Op basis van de verworven resultaten worden er aanbevelingen 

geformuleerd voor het opstellen van een doordacht uurrooster. 

De drie belangrijkste zijn: (1) het individueel bespreken van een 

aangepast uurrooster vanaf de leeftijd van 40 jaar, (2) het gebruik 

van een namiddagshift of een mobiele equipe om te voorkomen dat 

er ongewenst langer dan negen uren gewerkt wordt en (3) het 

delegeren van bepaalde taken aan het zorgkundig personeel om de 

werkdruk te verminderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal woorden masterproef: 24 762 (exclusief dankwoord, bijlage 

en bibliografie). 
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Inleiding 
 

Binnen de gezondheidszorg moet de continuïteit van zorg ten allen 

tijde gewaarborgd zijn, waardoor het noodzakelijk is om 

ploegenarbeid toe te passen (Chung, Wolf & Shapiro, 2009; Leonard, 

1998). Onder het begrip ploegenarbeid verstaat men elke regeling 

van de arbeid in ploegen waarbij de werknemers na elkaar op 

dezelfde werkplek werken. Dit gebeurt volgens een bepaald rooster, 

om beurten en al dan niet continu. Dit heeft tot gevolg dat de 

werknemers over een bepaalde periode van dagen of weken op 

verschillende tijden moeten werken (Belgisch Staatsblad, 2004). 

Binnen de Belgische ziekenhuizen past men voornamelijk het 

drieploegenstelsel toe. Hierbij doet men een beroep op vier, vijf of 

zes ploegen, waarvan er elke dag drie actief zijn (Leonard, 1998). 

Sommige ziekenhuizen werken met shifts van 12 uren, maar men 

stapt er steeds meer van af omwille van het arbeidsrecht. Men werkt 

dan eerder met shifts van 11 uren. 

In deze masterproef wordt er getracht aanbevelingen te formuleren 

waarop men zich kan beroepen om een aanvaardbaar en gezond 

uurrooster op te stellen. Een aanvaardbaar uurrooster is een 

subjectief gegeven, dat meestal op de achtergrond blijft. Toch is het 

belangrijk om inzicht te hebben in de verwachtingen, de wensen en 

de perceptie van het personeel over het uurrooster, omdat 

ploegenarbeid een zekere weerstand kent. Werknemers streven 

steeds meer kwaliteit na van zowel hun beroepsleven als van hun 

privé-leven.  

Aan dit arbeidsstelsel worden er psychische en lichamelijke klachten 

gekoppeld. Hierbij ziet men een verschil in leeftijdsgroep. Een 

ploegenstelsel blijkt indirect ook tot ziekteverzuim te leiden 

(Leonard, 1998). Dit toont aan dat het aan te bevelen is om bij de 

opstelling van het uurrooster rekening te houden met het 

gezondheidsaspect. 

Alle betrokkenen, zowel de zorgverleners, de werkgever als de 

patiënten, zijn gebaat bij het opstellen van een aanvaardbaar en 

gezond uurrooster. 

De masterproef omvat een literatuuroverzicht en de beschrijving van 

het uitgevoerde empirisch onderzoek. 

In het literatuuroverzicht worden het wettelijke kader, de  



2 

gezondheidsconsequenties en de aanbevelingen besproken. 

Deze informatie is niet enkel belangrijk voor de 

afdelingsverantwoordelijken, maar ook voor de verpleegkundigen 

zelf. 

Er werd een enquête opgesteld om de verwachtingen, de wensen en 

de perceptie van de verpleegkundigen na te gaan. De enquêtes 

werden uitgedeeld in twee ziekenhuizen. Aan de hand van de 

resultaten konden een aantal suggesties geformuleerd worden. 
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1 Literatuuroverzicht 
 

1.1 Zoekstrategie 
 

Voor het literatuuroverzicht, werden de volgende databanken 

doorzocht: Web of Science, Invert, The Cochrane Library en 

PubMed. Er werden verschillende zoektermen en –combinaties 

gebruikt: ‘shift’, ‘work’, ‘sleep’, ‘circadian’, ‘extended hours’, ’12 

hours’, ‘health’ en  ‘schedule’. In de literatuurlijsten van de 

gevonden artikels werden bijkomende artikels gevonden. Artikels 

zonder vermelding van de auteur, zijn niet gebruikt. Op de datum 

van publicatie werd er geen limiet gelegd.  

Initieel werd er gezocht naar Franstalige als Engelstalig artikels, 

maar uiteindelijk werden er 25 Engelstalige artikels gebruikt.  

Daarnaast werden de websites van de Vlaamse Vereniging van 

Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV), Ondernemen en 

internationaal ondernemen, het Algemeen Belgisch Vakverbond van 

het Universitair Ziekenhuis te Brussel, het Belgisch Staatsblad, de 

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de 

‘Saskatchewan Federation of Labour’ geraadpleegd.  

Naast de artikels werd er gebruik gemaakt van zeven boeken. 

 

 

1.2 Wettelijke aspecten 
 

Algemeen 

 

Het arbeidsbeschermingrecht is de tak van het arbeidsrecht die tot 

doel heeft te garanderen dat de arbeid in behoorlijke omstandigheden 

wordt verricht. Concreet wordt dit verwezenlijkt door de arbeidstijd 

te beperken, rusttijden voor te schrijven, te waken over de 

gezondheid en de veiligheid van de werknemers en 

ongerechtvaardigde discriminatie te verbieden. 

Het arbeidsrecht kent een confrontatie met de praktijk en de 

verwachtingen van de werknemers.  
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Tegenwoordig zijn er in de Belgische ziekenhuizen verscherpte 

controles betreffende de naleving van de wetgeving. 

De wet van 8 april 1965 verplicht de werkgever een 

arbeidsreglement op te stellen. De uurroosters maken hiervan 

verplicht deel uit. In geval van flexibele uurroosters moet het 

arbeidsreglement de volgende punten omvatten: 

- De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal uren die 

over een referteperiode mogen gepresteerd worden. Onder 

arbeidsduur wordt die tijd bedoeld dat het personeel ter 

beschikking is van de werkgever. Arbeidsduur staat dan los 

van het werkelijk verrichten van arbeid, van de 

aanwezigheid op de arbeidsplaats en van de bezoldiging. Bij 

permanente bereikbaarheid buiten het ziekenhuis wordt 

enkel de effectief gepresteerde tijd als arbeidstijd aanzien. 

- Het begin en het einde van de referteperiode waarbinnen de 

wekelijkse arbeidstijd gemiddeld moet worden nageleefd. 

- De aanvang en het einde van de arbeidsdag, het tijdstip en de 

duur van de rusttijden. 

 

Wat als normaal of als meest voorkomend wordt beschouwd inzake 

arbeidstijd en rusttijden is de basis voor de gehele regelgeving. 

Deze algemene regels kunnen per sector of zelfs individueel 

afwijken (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal overleg, 2007; Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal overleg, n.d.). Dit laat toe rekening te houden met 

de specifieke noden van de onderneming, van de activiteiten en van 

de werknemers.  

 

Men spreekt van een normale arbeidsregeling wanneer: 

- De arbeidsduur beperkt is tot acht uren per dag en 40 uren 

per week (38 uren per week op jaarbasis). 

- De arbeidsweek zich uitstrekt van maandag tot zaterdag (ten 

laatste). 

- Er ’s nachts (tussen 20 en 6 uur) niet wordt gewerkt. 

- De feestdagen gerespecteerd worden (Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

overleg, n.d.). 
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1.2.1 De arbeidsduurgrenzen 
 

Maximale arbeidsduurgrenzen: de vaste en flexibele arbeidsregeling 

 

Er worden twee systemen onderscheiden voor het bepalen van de 

maximale arbeidsduur: een vaste en een flexibele arbeidsregeling. 

Als gevolg van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de 

verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven is vanaf 

1 januari 2003 de wekelijkse arbeidsduur verminderd tot 38 uur op 

jaarbasis. Hierbij kan men kiezen om effectief 38 uur per week toe te 

kennen of men kan een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een 

referteperiode naleven door een toekenning van compenserende 

inhaalrustdagen. Die periode is in beginsel een trimester, maar kan 

bij koninklijk besluit, collectieve arbeidsovereenkomst of door het 

arbeidsreglement op maximum één jaar worden bepaald. 

Behoudens in uitzonderlijke gevallen, zoals in overmachtsituaties, is 

het verboden arbeid te doen of te laten verrichten buiten de 

arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement. 

Naast de vaste arbeidsregeling bestaat ook de flexibele 

arbeidsregeling. De flexibele uurregeling maakt het mogelijk een 

arbeidsregeling veranderlijk te maken, zowel wat betreft de 

arbeidsduur als wat betreft de uurroosters. Op deze manier kan men 

tegemoet komen aan de activiteit en noodwendigheden van de 

onderneming zonder telkens een overloon te moeten betalen. 

Een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan de 

overschrijding van de vaste arbeidsduurgrenzen toestaan. Dit door 

een arbeidsduur op jaarbasis te bepalen en een gemiddelde 

wekelijkse arbeidsduur in acht te nemen. 

Bij een flexibele arbeidsregeling mag er maximaal twee uur meer of 

minder dan de dagelijkse arbeidsduurgrens en maximaal vijf uur 

meer of minder dan de wekelijkse grens worden gewerkt. 

Een dergelijke bijsturing van de normale uurregeling bepaald in het 

arbeidsreglement, moet dan zeven dagen vooraf door aanplakking 

van een bericht in de lokalen van de onderneming ter kennis worden 

gebracht van de betrokken werknemers (van Eeckhoutte, 2008). 
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Minimale arbeidsduurgrens 

 

Een minimum van drie arbeidsuren per werkperiode is verplicht 

(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

overleg, n.d.; Roosens, 2009; van Eeckhoutte, 2008). Toch kan men 

hiervan afwijken via de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) 

van het ziekenhuis (Roosens, 2009; van Eeckhoutte, 2008). 

Het is niet omdat het minimum van drie uren niet wordt 

gerespecteerd, dat de werknemer niet deeltijds zou hebben gewerkt. 

Alleen stelt de werkgever zich bloot aan de in de arbeidswet 

bepaalde strafsancties of aan administratieve geldboetes (van 

Eeckhoutte, 2008). 

 

 

1.2.2 Overwerk 
 

Bij overschrijding van één of meer van de wettelijke of in de plaats 

daarvan komende arbeidsduurgrenzen spreekt men van overwerk. 

Volgens van Eeckhoutte (2008) is de wetgever om twee principiële 

redenen gekant tegen (te veel) overwerk. Ten eerste wil zij de 

werknemers beschermen tegen overmatig werken en hen de nodige 

vrije tijd gunnen. Daarnaast verdient het de voorkeur om bij 

schaarste van arbeid de beschikbare arbeid onder de werknemers te 

verdelen, dan eerder de werknemers die al werk hebben te laten 

overwerken. 

Hierbij kan men de vraag stellen of schaarste van arbeid van 

toepassing is binnen de gezondheidszorg. 

Overwerk is dus alleen mogelijk in welbepaalde, door de wet 

duidelijk omschreven, gevallen. 

Hierdoor kunnen de normale grenzen overschreden worden (Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, n.d.; 

van Eeckhoutte, 2008). 
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Gevallen waarin overwerk is toegelaten. 

 

Een afwijking van de normale grenzen doet zich ondermeer voor 

wanneer arbeid in opeenvolgende ploegen wordt verricht en wanneer 

het uitvoeren van werken, wegens hun aard, niet onderbroken mag 

worden (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal overleg, n.d.). Onder het begrip continuarbeid vallen enkel 

de spoedafdeling en de dienst intensieve zorg (Henry, 2007).  

De grenzen liggen bij opeenvolgende ploegen en continuarbeid op 11 

uren per dag en 50 uren per week.  

Daarnaast kan men bij continuarbeid, om technische redenen, de 

bovengrens op 56 uren leggen. Daarbij dienen dan de 

arbeidsprestaties over de zeven dagen van de week gespreid te 

worden, zeven werkdagen van telkens acht werkuren.  

Omdat de wekelijkse arbeidsduur overschreden wordt, zal er 

inhaalrust moeten worden toegekend (Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, n.d.).  

Voor een welbepaalde periode mag men dus gemiddeld niet langer 

werken dan de vaste principiële arbeidsduur. 

Toch kan men, naast dit gemiddelde, 65 uren per kalenderjaar 

werken om het hoofd te kunnen bieden aan een buitengewone 

vermeerdering van het werk of door een onvoorziene 

noodzakelijkheid. Dit is op vraag van de werknemer en hoort gesteld 

te worden voor de betaalperiode is verlopen waarop de prestaties 

betrekking hebben (van Eeckhoutte, 2008). 

 

 

Interne grens 

 

De regelgeving beperkt het totaal aantal arbeidsuren binnen dezelfde 

periode als die waarin inhaalrust moet worden verleend, tot een 

welbepaalde interne grens van 65 uren. Wordt dit maximum in de 

loop van een trimester bereikt, dan moet er onmiddellijk inhaalrust 

worden toegekend. (Bij koninklijk besluit of via de collectieve 

arbeidsovereenkomst kan deze periode van een trimester verlengd 

worden tot maximum één jaar.) In gevallen van overmacht kan van 

deze interne grens afgeweken worden (Federale Overheidsdienst 
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Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, n.d.; van Eeckhoutte, 

2008). 

 

 

Pauzes 

 

Wanneer de arbeidstijd meer dan zes uur bedraagt, heeft de 

verpleegkundige recht op rust. Deze rustpauze is minimaal 15 

minuten en maximaal een uur. Via de CAO van het ziekenhuis kan 

de duurtijd van de pauze gewijzigd worden (Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, n.d.; 

Roosens, 2009; van Eeckhoutte, 2008). 

 

 

Rusttijden  

 

In de loop van elke tijdsvak van 24 uur heeft de verpleegkundige 

tussen de beëindiging en de hervatting van het werk recht op 

minstens 11 opeenvolgende uren rust. Toch kan men van die regel 

afwijken bij werkzaamheden die gekenmerkt zijn door opgesplitste 

werkperiodes, dit in situaties als overmacht, onvoorziene noodzaak 

zoals ziekte en bij continuarbeid. Omdat de spoedafdeling en de 

dienst intensieve zorg onder continuarbeid vallen, is men gerechtigd 

om bij het opstellen van de uurroosters van die afdelingen van die 

regel af te wijken (Henry, 2009).  

Er is ook sprake van een wekelijkse rust van 35 uur per week 

(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

overleg, n.d.; Roosens, 2009; van Eeckhoutte, 2008). Hiermee 

betrachtte men te voorkomen dat er nog zeven dagen per week 

aaneensluitend zou gewerkt worden. Desondanks die poging bleef 

zeven dagen aaneensluitend werken wel mogelijk, als dat over 

verschillende kalenderweken gebeurt. Men begint bijvoorbeeld op 

woensdag en eindigt op de daaropvolgende dinsdag (P. Roosens, 

persoonlijke communicatie, 12 november 2009). 
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1.2.3 Nachtarbeid 
 

De nieuwe wet omtrent nachtarbeid kwam er op 7 februari 1997, 

mede onder dreiging van de Commissie van de Europese Unie met 

een procedure tegen België. De wet laat het algemeen verbod van 

nachtarbeid voor mannen en vrouwen bestaan. Echter breidt de wet 

de uitzonderingen, die voordien enkel betrekking had tot de mannen, 

uit tot de vrouwelijke werknemers. 

In principe is nachtarbeid verboden, maar ook hier gelden enkele 

wettelijke afwijkingen. Een eerste reeks uitzonderingen wordt in de 

wet zelf opgesomd en steunt op de aard van het werk. De 

ziekenhuizen vallen hieronder. Een tweede reeks uitzonderingen 

steunt op economische motieven en keuzen.  

Zoals eerder vermeld omvat nachtarbeid de arbeidstijd tussen 20 en 6 

uur, waarbij er slechts acht uren wordt gewerkt.  

Als er een vakbondsafvaardiging is, dan kan een arbeidsregeling met 

nachtprestaties maar worden ingevoerd met een collectieve 

arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en alle 

organisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging. 

Is er geen vakbondsafvaardiging, dan gebeurt de invoering van een 

arbeidsregeling met nachtprestaties via de procedure die geldt voor 

de redactie en de wijziging van het arbeidsreglement (van 

Eeckhoutte, 2008.) 

 

Een werknemer, die ten minste 50 jaar oud is en reeds 20 jaar 

gewerkt heeft in een systeem van nachtarbeid, kan vragen om op 

basis van medische redenen permanent over te schakelen naar 

dagarbeid.  

Wanneer men 55 jaar oud is en reeds 20 jaar nachtarbeid uitvoert, 

dan heeft men geen medische reden nodig om een overschakeling 

naar dagarbeid aan te vragen (Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, n.d.). 

 

Voor zwangere en bevallen vrouwen zijn er bijzondere regels. 

Gedurende een periode van acht weken voor de vermoedelijke datum 

van de bevalling mogen werkneemsters niet verplicht worden 

nachtarbeid te verrichten. 
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Kan men een geneeskundig voorschrift voorleggen waarin de 

noodzaak tot stopzetting van nachtarbeid in verband wordt gebracht 

met de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster of de 

gezondheid van het kind, dan is verplichte nachtarbeid eveneens 

verboden gedurende andere periodes tijdens de zwangerschap. Dit 

geldt ook gedurende een periode van maximum vier weken 

onmiddellijk volgend op de beëindiging van het moederschapverlof. 

Indien een vrouw in de voornoemde situaties weigert nachtarbeid te 

verrichten, dan moet de werkgever haar overplaatsen naar dagarbeid. 

Als dat omwille van technische, objectieve of om gegronde redenen 

redelijkerwijze niet kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst. De 

werkneemster moet dan de zevende week voor de vermoedelijke 

datum van de bevalling haar moederschapverlof opnemen. 

De werkneemster moet onder dezelfde voorwaarden als tevoren 

worden tewerkgesteld zodra de periode waarin één van de 

voornoemde maatregelen van toepassing is, verstreken is (Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 2009; 

van Eeckhoutte, 2008). 

 

In 1990 werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 46 gesloten. 

Die voorziet in bepaalde begeleidingsmaatregelen voor 

ploegenarbeid met nachtprestaties en voor sommige andere vormen 

van arbeid met nachtprestaties. 

Deze regeling richt zich tot werknemers die gewoonlijk worden 

tewerkgesteld in arbeidsregelingen met prestaties tussen 20 en 6 uur, 

met uitzondering van de werknemers die uitsluitend prestaties 

verrichten tussen 6 en 24 uur en zij die gewoonlijk beginnen te 

werken vanaf 5 uur. 

De beginselen van de CAO nr. 46 kunnen als volgt worden 

samengevat: 

- Alleen werknemers die zijn aangeworven met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur mogen in de 

regel worden tewerkgesteld in de arbeidsregelingen waarop 

de CAO betrekking heeft. 

- De dagen wanneer de nachtprestaties worden verricht, moet 

de dagelijkse werkrooster evenveel werkuren bevatten als 
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een volledig dagelijkse werkrooster, dit met een minimum 

van zes uur. 

- Enkel op basis van vrijwilligheid. 

- Onder bepaalde voorwaarden hebben oudere werknemers, 

zwangere werkneemsters en werknemers die zich op 

dwingende redenen kunnen beroepen het recht om naar een 

andere arbeidsregeling over te stappen. 

- De werkgever moet in vervoer voorzien of financieel 

bijdragen in de vervoerskosten wanneer een werknemer 

omwille van zijn tewerkstelling in één van de bedoelde 

arbeidsregelingen langdurig van huis afwezig is (meer dan 

12 uur) of zijn woon-werkverplaatsing veel tijd in beslag 

neemt (tenminste vier uur per dag). 

- De werknemers die in de vermelde arbeidsregelingen 

tewerkgesteld zijn, hebben recht op een specifieke financiële 

vergoeding.  

- De werknemers die door de CAO nr. 46 worden beschermd, 

hebben gelijkwaardige rechten als de andere werknemers. 

Dit op het vlak van sociale infrastructuur, 

vertegenwoordiging, veiligheid, opleiding en gezondheid 

(van Eeckhoutte, 2008). 

 

 

1.2.4 Zondagsrust en feestdagen 
 

Het is verboden om werknemers en met werknemers gelijkgestelde 

personen op zondagen te werk te stellen. 

Dat verbod kent een hele reeks uitzonderingen, waarvan sommige 

betrekking hebben op alle zondagen en voor de gehele zondag, 

terwijl andere beperkt zijn tot bepaalde zondagen waarop de gehele 

of een gedeelte van de dag gewerkt mag worden (van Eeckhoutte, 

2008). 

Volgens artikel 66 van 16 maart 1971 mogen de werknemers, zolang 

de Koning geen besluiten genomen heeft ter uitvoering van artikel 

13, ’s zondags tewerkgesteld worden in instellingen en diensten die 

geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen. 
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De werknemers die in ploegen werken en op zondag worden 

tewerkgesteld, hebben binnen de week recht op een onderbreking 

van de arbeid gedurende 24 opeenvolgende uren en waarvan er 18 op 

de zondag vallen. 

Indien de zondagsarbeid niet langer dan vier uren geduurd heeft, 

krijgt men een rusttijd van tenminste een halve dag. De inhaalrust 

moet verleend worden voor of na 13 uur en op die dag mag er niet 

langer dan vijf uren worden gewerkt (Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, n.d.; van Eeckhoutte, 

2008). 

 

Op basis van de Feestdagenwet van 1974 hebben alle werknemers, 

en met werknemers gelijkgestelden, recht op tien wettelijke 

feestdagen. 

Wanneer een feestdag met een gewone inactiviteitsdag samenvalt, 

dan wordt die dag door een gewone activiteitsdag vervangen. 

Aangezien zondagsrust toegestaan is, mogen de werknemers 

gedurende deze tien feestdagen of vervangingsdagen tewerkgesteld 

worden. Men heeft dan recht op inhaalrust, maar deze moet slechts 

binnen de zes weken die op de feestdag of vervangingsdag volgt 

toegekend worden (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal overleg, n.d.; van Eeckhoutte, 2008). 

 

 

1.2.5 Nieuwe arbeidsregelingen 
 

De essentie van het systeem van nieuwe arbeidsregelingen bestaat 

erin dat men kan afwijken van de wettelijke verbodsbepalingen 

inzake zondagarbeid, nachtarbeid, arbeidsduur en feestdagen. Dit kan 

verwezenlijkt worden door middel van een CAO gesloten in paritair 

orgaan. Bij ontstentenis hiervan kan men zich beroepen op de CAO 

van de onderneming of arbeidsreglement. 

Indien de werkgever een nieuwe arbeidsregeling wenst in te voeren, 

moet hij voorafgaandelijk schriftelijk informatie bieden aan de 

werknemersvertegenwoordigers of de werknemers. 

Een dergelijk invoering van een nieuwe arbeidsregeling moet een 

positieve invloed hebben op de werkgelegenheid (van Eeckhoutte, 

2008). 
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1.2.6 Welzijn en gezondheid 
 

Het Koninklijk Besluit van 16/7/2004 verwijst naar bepaalde 

aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Dit Koninklijk Besluit vermeldt dat een werkgever een risicoanalyse 

van alle nacht- en ploegenarbeid hoort uit te voeren. Hierdoor kan 

men achterhalen welke nachtprestaties bijzondere risico’s of 

lichamelijke of geestelijke spanningen voor de werknemers met zich 

meebrengen. Rekening houdend met de risico’s inherent aan nacht- 

of ploegenarbeid. 

Om deze prestaties te achterhalen moet de werkgever in zijn 

risicoanalyse de volgende punten vaststellen, nader bepalen en 

evalueren: 

- De oorzaken en graad van de verminderde waakzaamheid 

van de werknemer, die reeds zelf is verminderd omwille van 

de biologische desactivering tijdens de nacht.  

- De oorzaken en de graad van de verhoging van de 

biologische activering veroorzaakt door de nachtprestatie die 

bijzondere risico’s of lichamelijke of geestelijke spanningen 

met zich meebrengt. 

Bij dit besluit hoort er een indicatieve lijst van de nachtprestaties. 

Onder meer de werkzaamheden die snelle visuele inspanningen 

vergen of die een grondig aandacht vereisen worden vermeld. 

Het verzorgend personeel valt hieronder. 

 

Als uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat een bepaalde 

nachtprestatie bijzondere risico’s of lichamelijke of geestelijke 

spanningen met zich meebrengt, moet de werkgever maatregelen 

treffen door waarborgen in te bouwen, zoals: 

- Zorgen voor een gezondheidstoezicht dat specifiek is 

afgestemd op de bijzondere risico’s en op de lichamelijke of 

geestelijke spanningen. 

- Aanpassen van de werkposten op basis van ergonomische 

criteria. 

- De bijzondere risico’s en de lichamelijke of geestelijke 

spanningen zoveel mogelijk beperken, rekening houdend 
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met de toevoeging van de risico’s en de samenvoeging van 

hun effecten. 

Een aanvaardbaar en gezond uurrooster kan tegemoetkomen in de 

lichamelijke en geestelijke gevolgen van het verrichten van nacht- en 

ploegenarbeid. 

 

Alvorens men wordt ingezet in nacht- en ploegenarbeid onderwerpt 

de werkgever de werknemers aan een gezondheidsbeoordeling. Men 

gaat na of de individuele eigenschappen van de werknemer 

verenigbaar zijn met alle risico’s waarmee nachtarbeid of 

ploegenarbeid gepaard gaat. 

Afhankelijk van de risicoanalyse, het Comité voor preventie en 

bescherming van het werk en de leeftijd van de werknemers wordt 

deze beoordeling jaarlijks of driejaarlijks uitgevoerd.  

De gerichte onderzoeken bestaan in de opsporing van de vroegtijdige 

en omkeerbare effecten van de met nacht- en ploegenarbeid gepaard 

gaande schade zoals slaapstoornissen, neuro-psychologische 

stoornissen, fysieke vermoeidheid, gastro-intestinale en cardio-

vasculaire aandoeningen. 

De werkgever moet de nachtarbeider en de werknemer in 

ploegendienst informatie verstrekken over de risico’s waarmee 

nacht- of ploegenarbeid gepaard gaat en over de bijzondere risico’s 

of lichamelijke of geestelijke spanningen (Barbé et al., 2005; 

Belgisch Staatsblad, 2004; Belgisch Staatblad, 2003). 

 

 

1.2.7 Een blik op de toekomst 
 

Ontslagnemend minister van sociale zaken, mevrouw Onkelinx, 

heeft een omzendbrief opgesteld voor de beheerders van privé-

ziekenhuizen. Het betreft de uitbreiding van de mobiele equipe, het 

meedelen van de uurroosters en de onmiddellijke vervanging van 

afwezige werknemers. 

De bijkomende banen voor de mobiele equipe heeft als doel een 

verbetering van de arbeidsomstandigheden van de zorgteams, 

ondermeer wat betreft de uurroosters, te bewerkstelligen. De mobiele 

equipe zou de zorgcontinuïteit en de zorgzekerheid moeten 

garanderen en de flexibiliteit van de uurroosters beperken. Dit door 
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in te spelen in (on)verwachte afwezigheden van collega’s en 

activiteitsschommelingen. 

In de omzendbrief worden ook het vroegtijdig meedelen van de 

uurroosters en het respecteren van de definitieve uurroosters als 

doelstellingen vooropgesteld. 

Het voorlopig maandelijks uurrooster hoort minstens één maand voor 

het begin van desbetreffende maand meegedeeld te worden en 

daarbij hoort er zo goed mogelijk rekening gehouden te worden met 

de vooraf gemelde wensen van de verpleegkundigen. Twee weken 

voor het begin van de desbetreffende maand wordt het maandelijks 

uurrooster als definitief beschouwd.  

Het voorlopig uurrooster mag slechts gewijzigd worden in bepaalde 

omstandigheden: 

- Er is een schriftelijk verzoek ingediend door de betrokken 

personeelsleden om een wijziging te realiseren, met inachtneming 

van de reglementering inzake sociaal recht en met de goedkeuring 

van de werkgever. 

- Het kan ook op verzoek van de werkgever, mits een schriftelijk 

akkoord tussen de werknemer en de werkgever. 

Bij een niet te voorziene en verantwoorde reden mag een definitieve 

uurrooster worden gewijzigd. 

Bij wijziging hoort steeds de hierboven vermelde sociale 

reglementering in acht worden genomen. 

Vanaf 1 januari 2010 zal een wijziging aan het definitief uurrooster 

leiden tot een salaristoeslag van 15%, in het geval dat de wijziging 

aangevraagd is door de werkgever, te wijten is aan een onvoorziene 

toename van de werkdruk en wordt doorgevoerd 48 uur voor de 

verrichte prestatie. 

Dit zal geëvalueerd worden in oktober 2010. 

Vanaf 1 maart 2011 en rekening houdend met de evaluatie, zouden 

extra salaristoeslagen kunnen voorzien worden. 

De toewijzing van de bijkomende banen bestemd voor de mobiele 

equipe zal geëvalueerd worden op 1 januari 2011 (Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu, 2009). 
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1.3 De impact van ploegenarbeid op de gezondheid  
 

Bij het onderzoeken van de impact van ploegenarbeid op de 

gezondheid moet een kleine kanttekening gemaakt worden. 

Aangezien men bij gezondheidsproblemen eerder gaat overstappen 

naar een dagtaak, kan men een vertekend beeld verkrijgen (Leonard, 

1998). 

Smits en Braam (2003) constateerden dat van de personen die met 

avond- en nachtdiensten zijn begonnen 20 tot 30 procent binnen de 

twee tot drie jaar stopt vanwege gezondheidsproblemen. 

Volgens van Bemmel, Beersma, de Croen en Hofman (2001) 

ontwikkelen sommige ploegendienstwerkers op termijn diverse 

gezondheidsproblemen. Dit uit zich in een breed scala van klachten: 

algemene malaise, verlies van energie, stemming, belangstelling, 

concentratie en eetlust, verminderde slaapkwaliteit, een aantal 

klachten van neurovegetatieve aard en het gevoel van verlies van de 

greep op het leven. Voortekenen van dit zogenaamde 

ploegendienstsyndroom kunnen zich zelfs op korte termijn, reeds 

drie maanden na intrede in ploegendienst, voordoen (van Bemmel et 

al., 2001). Maar ze kunnen ook later ontstaan, na een jarenlange 

periode, waarin zich niet of nauwelijks problemen hebben 

voorgedaan (Smits & Braam, 2003; van Bemmel et al., 2001). 

Gezondheidsproblemen nemen toe met de leeftijd en de anciënniteit 

(Leonard, 1998). 

In het onderzoek van Pisarski et al. (2006) komt naar voren dat de 

personen die langer dan acht uren werken minder last hebben van 

fysische ongemakken dan diegenen die in een acht uren 

ploegensysteem werken. Leonard (1998) spreekt dit tegen en stelt dat 

in een 12-urige ploegenstelsel veel meer gezondheidsklachten 

voorkomen. 

Om de consequenties van ploegenarbeid binnen een breder kader te 

kunnen plaatsen, worden eerst de begrippen circadiaanse ritmen en 

tolerantie nader toelichten. 
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1.3.1 Verstoring van de circadiaanse ritmen 
 

De ritmische activiteit, namelijk de cyclische afwisseling tussen 

fases van hyperactiviteit en fases van hypoactiviteit, is een typische 

eigenschap van de menselijke en dierlijke materie. Veel processen in 

ons lichaam vertonen immers een ritmisch verloop van ongeveer 24 

uur. De pieken en dalen van ieder proces vallen op een eigen tijd van 

de dag (Smits & Braam, 2003; van Bemmel et al., 2001). 

De meeste ritmische processen zijn niet eenvoudig een directe reactie 

op de 24-uursveranderingen in de omgeving, zoals licht en donker 

(Erren & Russel, 2009; Smits & Braam, 2003), maar de meeste 

organismen hebben een biologische klok om de 24-uursritmen te 

regelen. Dit betekent dus dat het organisme niet wacht met een 

fysiologische reactie op een bepaalde verandering in de omgeving. 

Het anticipeert op voorhand op een groot aantal veranderingen in de 

omgeving (van Bemmel et al., 2001). 

Melatonine speelt een sleutelrol bij het synchroniseren van de 

biologische klok (Chung et al., 2009; Smits & Braam, 2003; van 

Bemmel, 2001). Dit wordt aangemaakt t.h.v. de epifyse (Kirchmann, 

2003; Smits & Braam, 2003). Licht remt de productie van 

melatonine. Hierdoor komt de afgifte van melatonine pas op gang 

wanneer het donker wordt (Erren & Russel, 2009; Smits & Braam, 

2003; van Bemmel et al., 2001). 

Toch zorgt niet alleen de overgang tussen licht en donker dat het 

melatonineritme iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip op gang 

komt. Regelmaat in het leven, zoals de maaltijden op dezelfde 

tijdstippen gebruiken, rond dezelfde tijd naar bed gaan, opstaan en 

bewegen dragen ertoe bij dat het melatonineritme een ritme van 24 

uur volgt (Smits & Braam, 2003).  

Veranderingen in de overgang tussen licht en donker of de regelmaat 

in het leven kunnen de biologische klok in de war brengen. 

Daarnaast spelen ook erfelijke eigenschappen een rol. Dit kan mede 

verklaren waarom ploegendienst bij de één de biologische klok kan 

ontregelen en bij de andere niet. Precies dezelfde prikkel kan bij 

sommigen een verstoring van het slaapritme veroorzaken en bij 

anderen niet (Leonard, 1998; Smits & Braam, 2003). 

Verstoring van de biologische klok leidt tot een verandering van de 

24-uursritmes. Hierdoor kan het gedrag wijzigen, zoals het 
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hongergevoel, slaperigheid, moeheid en geheugenstoornissen (Smits 

& Braam, 2003). 

Jongeren kunnen zich beter aan veranderingen aanpassen dan 

ouderen. De biologische klok lijkt met het stijgen van de leeftijd 

moeilijker te verzetten (Leonard, 1998; Smits & Braam, 2003). 

 

 

1.3.2 Inter-individuele verschillen in tolerantie 
 

Er zijn mensen die zichzelf in staat achten om gedurende heel hun 

leven ploegenarbeid te verrichten en die dit dus goed tolereren. 

Anderen tolereren het werken in shiften minder goed en zijn 

regelmatig genoodzaakt de nachtarbeid vrijwillig op te geven 

(Reinberg & Ashkenaz, 2008). 

Bij ploegenarbeid is een klein aantal van de werknemers 

verantwoordelijk voor een groot aandeel van fouten en ongevallen op 

het werk. Dit suggereert dat inter-individuele verschillen 

consequenties kunnen hebben, zowel voor de productiviteit als voor 

de veiligheid. Deze persoonlijke en economische gevolgen worden 

veroorzaakt door een deficiëntie van de performantie (Van Dongen, 

2006). Dit wordt onder meer teweeg gebracht door een slaaptekort en 

is dus afhankelijk van de mogelijkheid om te slapen (Chung et al., 

2009; Van Dongen, 2006).  

Verder wordt het verschil in tolerantie bepaald door de leeftijd (door 

de inkorting van de diepe slaapfase vanaf 40 jaar) en de mogelijkheid 

om thuis het werk los te laten (Leonard, 1998; Van Dongen, 2006). 

Volgende exogene factoren spelen ook: de werksituatie (bijvoorbeeld 

werkdruk en salaris), secundaire activiteiten (een bijbaan en hobby’s), 

de thuisomgeving (de huishoudelijke verantwoordelijkheden en de 

opportuniteit om overdag te kunnen slapen) en sociale factoren 

(sociale ondersteuning, zowel thuis als op het werk) (Leonard, 1998; 

Pisarski et al. 2006; Van Dongen, 2006). 

De tolerantie en cognitieve performantie worden ook beïnvloed door 

neurobiologische factoren. De karaktertrekken, de persoonspecifieke 

sensitiviteit t.o.v. de nevenwerkingen van slaaptekort, de inter-

individuele variabiliteit in waakzaamheid, de hoeveelheid slaap die 

nodig is om volledig uitgerust te zijn, de gezondheid, het 
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homeostatisch proces en het circadiaans proces vallen onder die 

neurobiologische factoren. 

Bij het homeostatisch proces zoekt het lichaam een balans tussen het 

aantal uren dat men wakker is en het aantal uren dat men slaapt (Van 

Dongen, 2006).  

Zowel het homeostatische proces als het circadiaans proces bepalen 

het moment van slapen en waken (van Bemmel, 2001).  

Bij het werken in shiften zijn deze processen niet meer 

gesynchroniseerd. Deze desynchronisatie is groter bij personen die 

ploegenarbeid niet tolereren. Pas op het moment dat iemand 

onregelmatige uren werkt, kan men nagaan of die desbetreffende 

persoon ploegenarbeid kan tolereren (Reinberg & Ashkenaz, 2008). 

Volgens Reinberg en Ashkenaz (2008) toont klinische ervaring aan 

dat personen, die het werken in ploegen niet tolereren, herstellen van 

hun medische klachten en symptomen wanneer ze stoppen met 

nachtarbeid. De interne desynchronisatie is dan bij dagarbeid 

verminderd of zelfs afwezig. 

 

De lange termijn effecten van ploegenarbeid op de gezondheid en het 

welzijn van de verpleegkundigen worden in verband gebracht met de 

mogelijkheid om zich aan ploegenarbeid aan te passen (Boivin, 

Tremblay & James, 2007). 

In de literatuur kan men uiteenlopende maatregelen treffen, die de 

aanpassing aan ploegenarbeid zouden kunnen verbeteren. Het gaat 

om blootstelling aan intens licht, farmaca (slaapmiddelen, 

melatonine en stimulerende middelen) en strategische dutjes (Boivin 

et al., 2007; Leonard, 1998; Smits & Braam, 2003). 

 

 

1.3.3 Slaapstoornissen en oververmoeidheid 
 

Vermoeidheid wordt veroorzaakt door lange werkuren en/of 

waakperiodes, inadequate slaapkwantiteit, slaapstoornissen, 

verstoring van de circadiaanse ritmen, werk en familiale condities 

(Boivin et al., 2007). 

Een verstoring of verkorting van de slaap kan reeds op korte termijn 

een nadelig effect hebben op bepaalde hersenfuncties. Met name de 

snelheid van denken, het kortetermijngeheugen en het 
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concentratievermogen lijden hieronder. Vooral gedurende saaie en 

langdurige taken blijkt men bij slaaptekort niet in staat om de 

prestaties op peil te houden (van Bemmel et al., 2001). 

 

Een ploegendienst kan een verstoorde werking van de biologische 

klok veroorzaken (Reinberg & Ashkenaz, 2008; Smits & Braam, 

2003). Aangezien deze verstoring een invloed kent op het slaap-

waakritme, kan dit zich uiten in slaapproblemen (Smits & Braam, 

2003). 

Van Bemmel et al. (2001) vermelden dat het aantal ongelukken in 

het verkeer en op het werk heel waarschijnlijk sterk onder invloed 

staat van de biologische klok, de voorafgaande wakkerperiode en de 

kwaliteit van de voorafgaande slaapperiode. Ook Burgess (2007) 

maakt bij ploegenarbeid de associatie tussen menselijke fouten en het 

circadiaans ritme. 

Men kan besluiten dat het risico op (verkeers)ongevallen door 

oververmoeidheid verhoogd wordt (Chung et al., 2009). 

Er is een tekort aan dagslaap na een nachtshift (Knauth, 1996; 

Leonard, 1998), maar er is ook een tekort aan nachtslaap voor een 

vroege shift. 

Een tekort aan nachtslaap zal sterk bepaald worden door het 

aanvangsuur van de ochtendploeg. Men krijgt immers niet de 

gelegenheid om genoeg te slapen en voldoende te genieten van de 

paradoxale ochtendslaap. Deze remslaap vindt vooral tussen 5 en 7 

uur ’s morgens plaats (Leonard, 1998).  

Men gaat meestal bij een vroege shift niet vroeger gaan slapen 

(Knauth, 1996; Leonard, 1998). Volgens Knauth (1996) komt dit 

omdat binnen onze maatschappij de sociale contacten vooral ’s 

avonds worden gelegd. Leonard (1998) daarentegen verwijst naar 

onze televisiecultuur. Men veronderstelt dat men bij de late dienst 

wel kan uitrusten. 

Daarnaast hebben sommige verpleegkundigen een verstoorde 

nachtslaap uit angst om ’s morgens niet wakker te worden (Knauth, 

1996). 

 

De oververmoeidheid tijdens nachtarbeid treedt op aangezien men 

gedurende de nachtelijke desactivering een bijkomende inspanning 
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bij een gelijke werkbelasting moet leveren (Chung et al., 2009; 

Leonard, 1998).  

De tijdstippen van moeten werken en willen slapen passen als het 

ware niet bij het melatonineritme en het slaap-waak ritme van het 

lichaam. Verpleegkundigen die in nachtdienst werken moeten ‘s 

nachts geen melatonine produceren, maar overdag juist wel. Deze 

verandering kost tijd (Smits & Braam, 2003). Zolang de 

verschuiving niet voldoende heeft plaatsgevonden, ontstaan klachten 

zoals insomnia en overmatig slaperigheid. Bij nachtwerkers is de 

dagslaap gemiddeld één tot vier uur korter dan de nachtslaap. Terwijl 

ook de slaapstructuur afwijkend is (van Bemmel et al., 2001).  

Wanneer men na een periode van nachtdiensten weer omschakelt 

naar een dagdienst, moet de melatonineproductie weer naar voren 

geschoven worden. Indien de melatonineproductie ’s avonds niet op 

gang komt, treedt er het vertraagde-slaapfasesyndroom op. Daarom 

kan men meestal de eerste dagen na een nachtdienst niet op een 

normale tijd in slaap vallen. Deze verpleegkundigen hebben 

bovendien vaak moeite om ’s morgens wakker te worden. 

Men kan dus spreken van twee vormen van ploegendienstsyndroom. 

Een vorm met kenmerken van het vervroegde-slaapfasesyndroom 

(tijdens de eerste dagen na het beginnen met de nachtdiensten) en 

een vorm met kenmerken van het vertraagde-slaapfasesyndroom 

(wanneer men overschakelt naar de dagdiensten) (Smits & Braam, 

2003). 

In het algemeen komen de slaapproblemen het frequentst voor 

gedurende de nachtdienst, minder frequent bij de ochtendshift en het 

minst tijdens de namiddagploeg. De minste problemen treden 

gedurende de rustdagen op (Axelsson, Ǻkerstedt, Kecklund, & 

Lowden, 2004). Hierbij hoort er rekening gehouden worden met 

individuele verschillen. Daarom zullen sommige meer klachten 

hebben tijdens de nachtdiensten en anderen vooral als ze naar de 

dagdienst overschakelen. 

Het is aannemelijk dat ochtendmensen het moeilijker hebben met 

avond- en nachtdiensten en met het overdag slapen dan 

avondmensen. Bij een avond- of nachtdienst moet het ritme van 

ochtendmensen een groter aantal uren naar achter worden geschoven. 

In de regel kunnen ze wel eenvoudiger omschakelen van nachtdienst 

naar dagdienst. 
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Dit geldt vice versa voor de avondmensen. Zij werken gemakkelijker 

in de avond- en nachtshift en hebben minder moeite om overdag te 

slapen. Avondmensen hebben juist meer moeite met het 

omschakelen van nachtdienst naar dagdienst (Smits & Braam, 2003). 

 

 

1.3.4 Metabole, endocriene en cardiovasculaire 

implicaties 
 

Chung et al. (2009) verwijzen naar het verband tussen ploegenarbeid 

enerzijds en insulineresistentie en coronaire hartaandoeningen 

anderzijds.  

De rotatie van de shifts en de 12-uren shift aanzien ze als 

onafhankelijke factoren voor het ontwikkelen van de diabetes. Dit 

wordt door Karlsson, Knutsson en Lindahl (2001) tegengesproken. 

Vanuit hun onderzoek kunnen ze, tussen personen die in 

ploegenarbeid werken en diegene die niet in ploegenarbeid werken, 

geen significant verschil in de prevalentie van diabetes aantonen. 

Chung et al. (2009) en Karlsson et al. (2001) merken bij 

ploegenarbeid een verhoging van plasma triglyceriden, een lagere 

concentratie van HDL cholesterol en meer obesitas op. 

Hiervoor zijn er mogelijke verklaringen. Een te korte slaap leidt tot 

een verhoging van leptine en ghrelin. Dit zou resulteren in een 

verhoogd hongergevoel (Chung et al., 2009).  

Daarnaast heeft ploegenarbeid een impact op iemands levensstijl. 

Zowel het onregelmatig nuttigen van de maaltijden, slechte 

eetgewoonten en het veelvuldig eten van kwaliteitsloos voedsel 

kunnen voorkomen (Fischer et al., 2006; Leonard, 1998; Poissonnet 

& Véron, 2000). 

Gastro-intestinale klachten, zoals peptische ulcera, worden volgens 

Boivin et al. (2007), Burch et al. (2009), Costa (2005), Fischer et al. 

(2006), Leonard (1998), Poissonnet en Véron (2000) frequenter 

gerapporteerd bij ploegenarbeid. 
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1.3.5 Kanker 
 

Er bestaat een mogelijke relatie tussen blootstelling aan 

ploegenarbeid enerzijds en borst- (Boivin et al., 2007; Chung et al., 

2009; Erren & Reiter, 2009; Stevens, 2009) en prostaatkanker 

anderzijds (Erren & Reiter, 2009). 

Doch blijft de etiologie van een hogere incidentie van kanker bij 

ploegenarbeid onduidelijk. 

Volgens de ‘International Agency for Research on Cancer’ (IARC) 

van de WHO is werken in shift, waarbij de circadiaanse ritme 

verstoord is, waarschijnlijk carcinogeen (Erren & Reiter, 2009, 

Stevens, 2009). De IARC biedt echter geen informatie over de 

kritische component van de oorzaak, namelijk de circadiaanse 

verstoring. 

Erren en Reiter (2009) geven aan dat van alle vormen van 

ploegenarbeid diegene die ook nachtarbeid omvatten de circadiaanse 

klok het meest verstoren. 

Stevens (2009) verwijst naar de ‘light-at-night’ (LAN) theorie. 

Chung et al. (2009) achten deze visie controversieel. 

Elektrische LAN zou het melatonineritme beïnvloeden en de 

productie ervan t.h.v. de epifyse verminderen. Deze suppressie zou 

de productie van oestrogenen verhogen, en daardoor het risico op 

borstkanker beïnvloeden.  

Chung et al. (2009) vermelden andere risicofactoren, zoals een 

hogere prolactine spiegel bij nachtarbeiders en een andere 

levenswijze bij ploegenarbeid.  

Er is duidelijk nood aan onderzoek over de etiologie en over hoe lang 

men ploegenarbeid moet verrichten om een verhoogd risico te 

hebben (Erren & Reiter, 2009; Stevens, 2009). 

 

 

1.3.6 Musculoskeletale aandoeningen 
 

Lange werkuren hebben een impact op de gezondheid en de 

veiligheid. Er is immers een verhoogde blootstelling aan 

psychologische en fysische werkeisen. Ook is de rustperiode 
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gedurende de werkdag ingekort (Burgess, 2007; Lipscomb, Trinkoff, 

Geiger-Brown & Brady, 2002). 

De hoge prevalentie van musculoskeletale aandoeningen is het 

gevolg van de fysische werkeisen en de organisatorische beslissingen. 

Het uurrooster is daarvan een belangrijke component. Per shift 12 

uren of langer werken en per week 40 uren of meer werken kunnen 

leiden tot een verhoging van musculoskeletale aandoeningen. 

Het verrichten van ploegenarbeid en weekendwerk wordt ook 

geassocieerd met musculoskeletale aandoeningen. Meestal is de 

totale werklast gedurende het weekend dezelfde als tijdens de week, 

maar is er minder personeelsbezetting, met verhoogde werkdruk per 

verpleegkundige tot gevolg. Men kan dit beschouwen als een 

risicofactor. 

Hoe dit in de toekomst zal evolueren is een vraagteken. Op bepaalde 

diensten is er tekort aan verpleegkundigen. Enerzijds verhoogt dit de 

arbeidseisen en anderzijds zal er soms de noodzaak zijn om langer te 

werken (Lipscomb et al., 2002). 

Preventie is nodig aangezien musculoskeletale aandoeningen één van 

de meest gerapporteerde letsels zijn (Fischer et al., 2006). Dit vraagt 

om organisatorische maatregelen op operationeel niveau. Bij lange 

werkuren per shift horen het aantal arbeidsuren per week gelimiteerd 

te worden. Ook hoort er tijdens het weekend voldoende personeel 

aanwezig te zijn (Lipscomb et al., 2002). 

 

 

1.3.7 Geestelijke gezondheid 
 

Ploegenarbeid die vier jaar of langer duurt heeft volgens Bara en 

Arber (2009) een negatieve impact op iemands geestelijke 

gezondheid. Nachtwerk wordt geassocieerd met een verhoogde 

psychische vermoeidheid. Barton en Folkard (1991) vermelden dat 

het psychologische welzijn lager is bij verpleegkundigen die 

willekeurig tot nachtarbeid en roterende shifts zijn toegewezen dan 

verpleegkundigen die uitsluitend dagwerk verrichten. 

De duur van blootstelling, het soort werk en het geslacht horen in 

acht worden genomen (Bara & Arber, 2009). Een mogelijke 

verklaring is dat de stress die met ploegenarbeid gepaard gaat een 

invloed heeft op de gevoelswereld. 
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Daarnaast worden verpleegkundigen geconfronteerd met 

cumulatieve stress. Een verpleegkundige heeft immers te kampen 

met de stress om nachtarbeid te verrichten, de verscheidenheid van 

de taken en de betrokkenheid met de patiënten (Bara & Arber, 2009). 

Die intensieve relatie met de patiënten en de psychologische eisen 

worden door Poissonnet en Véron (2000) en Stone et al. (2006) in 

verband gebracht met het ‘burn out’ syndroom. 

Axelsson et al. (2004) vermelden dat in het over algemeen vrouwen 

eerder stressoren ervaren en wat dat betreft meer problemen 

rapporteren. Participeren in een netwerk en reciproque relaties met 

collega’s helpen veelvuldige stressoren te boven te komen. Wanneer 

het netwerk op het werk onvoldoende ondersteunend is, dan zijn 

individuen verplicht zich te richten op eigen copingsstrategiën 

(MacPhee, 2002). 

In sommige gevallen is er sprake van ploegenarbeid intolerantie, 

namelijk wanneer er naast slaapafwijking, persisterende 

vermoeidheid, afhankelijkheid aan slaapmedicatie ook sprake is van 

een verstoorde gemoedstoestand, bijvoorbeeld een depressie 

(Reinberg & Ashkenaz, 2008). 

 

Men kan besluiten dat bepaalde aspecten van ploegenarbeid de 

gezondheid kunnen beïnvloeden. Met name de mate waarin het 

circadiaanse ritme verstoord is, de verstoring van de routines op het 

werkveld, binnen het familiale en sociale leven. Voorbeelden zijn het 

pendelen, het nuttigen van de maaltijden en de slaapcondities. Ook 

individuele verschillen in werkcapaciteit, performantie, tolerantie en 

copingsstrategiën kennen hun impact op de relatie tussen werk en 

gezondheid (Poissonet & Véron, 2000). 

 

 

1.4 Aanvaardbaarheid van een uurrooster 
 

De meeste patiënten hebben nood aan continue zorg en monitoring. 

Daarnaast hebben meerdere zorginstellingen een tekort aan 

verpleegkundigen. Dit leidt tot een situatie waar veel 

verpleegkundigen op onregelmatige uren moeten werken (Burch et 

al., 2009). De problemen die geassocieerd worden met ploegenarbeid 

kennen twee perspectieven: diegene die enerzijds betrekking hebben 
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op het individu en anderzijds op de organisatie (Barton & Folkard, 

1991). 

Wanneer men zich richt op de individuele problemen kan men vooral 

drie grote domeinen van klachten onderscheiden. Vooreerst zijn er de 

biologisch en medische impact van ploegenarbeid, zoals in het vorige 

hoofdstuk beschreven. Daarnaast heb je de sociale en huishoudelijke 

ongelegenheden. 

Op het niveau van de organisatie zijn personeelsverloop, 

productiviteit, performantie en absenteïsme belangrijke 

bekommernissen (Barton & Folkard, 1991).  

Er zijn drie manieren om aan deze problemen tegemoet te komen: 

het opstellen van een degelijk uurrooster, de interindividuele 

verschillen identificeren om zo na te gaan wie ploegenarbeid 

tolereert, het identificeren en aanleren van copingsstrategiën door de 

verpleegkundigen (Barton & Folkard, 1991; Burch et al., 2009; 

Burgess, 2007). 

In dit hoofdstuk worden de sociale problemen, controle over het 

uurrooster, het absenteïsme, het personeelsverloop en de 

(werk)tevredenheid besproken. Ieder element heeft, al dan niet op 

een directe wijze, betrekking op de aanvaarding van een bepaalde 

uurrooster. 

 

Een gebrek aan zeggingsschap over de opstelling van het uurrooster 

verhoogt het conflict tussen het sociaal leven en werk (Pisarski et al., 

2006). De afwezigheid van controle en autonomie bevordert 

werkontevredenheid en personeelsverloop (Pisarski et al. 2006; 

Ruggiero & Pezzino, 2006). 

Men kan het belang van inspraak doortrekken naar de problematiek 

van het absenteïsme. Zo zullen vrije dagen gedurende de week een 

andere invulling en waarde kennen dan deze in het weekend. Dagen 

waar de majoriteit van de gemeenschap vrijaf heeft en de dagen die 

toegang bieden tot vrije tijds- of ontspanningsactiviteiten zullen de 

voorkeur wegdragen.  

Het nalaten van rekenschap met de noden en preferenties van de 

verpleegkundigen escaleert ook de problemen (Barton & Folkard, 

1991). 

De stress, veroorzaakt door het werk (Bara & Arber, 2009), 

beïnvloedt naast de psychologische gezondheid ook de 
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werktevredenheid, het absenteïsme en het personeelsverloop (Burch 

et al., 2009; Leonard, 1998). 

Pisarski et al. (2006) vermeldt dat er een negatieve correlatie bestaat 

tussen werktevredenheid en personeelsverloop.  

Verpleegkundigen die werken in een acht uren ploegensysteem 

zonder nachtarbeid zijn minder geneigd om te veranderen van werk. 

De intentie om van baan te veranderen is hoger bij verpleegkundigen 

die lange uren werken of in een ploegensysteem werken waarbij er 

wel nachtarbeid is. 

Daarnaast heeft een uurrooster, volgens Pisarski et al. (2006), geen 

invloed op de werktevredenheid en het psychologische welzijn. Dit 

wordt door Ruggiero en Pezzino (2006) en Boivin (2007) 

gedeeltelijk tegengesproken. De werkontevredenheid relateren zij 

wel aan het uurrooster. Die ontevredenheid vloeit voort uit de 

onredelijke verwachtingen van de werkgever, de inflexibele 

uurroosters en de variabiliteit van de werkuren. Die variabiliteit en 

de ploegenarbeid op zich hebben volgens Boivin et al. (2007) een 

negatieve impact op het welzijn en het gelukkig zijn. 

Pisarski et al. (2006) vermeldt dat de steun die men van de 

hoofdverpleegkundige krijgt een invloed heeft op het psychologische 

welzijn en werktevredenheid. Daarnaast werkt de onderlinge steun 

die men biedt onder de collega’s bevorderend op de sfeer, 

werktevredenheid en de identiteit van de afdeling.  

 

Bij het opstellen van een uurrooster moet men rekening houden met 

uiteenlopende factoren zoals de optimale timing van de rustdagen en 

de slaapproblemen die kunnen optreden.  

Volgens Poissonnet en Véron (2000) wordt de eerste rustdag 

getypeerd door gebrekkige slaap, een kwalijker humeur en minder 

sociale tevredenheid, in vergelijking met de volgende rustdagen. 

Enkele dagen vrijaf kunnen dus van slechte kwaliteit zijn omwille 

van de nood om weer op kracht te komen. Dit wordt beïnvloed door 

verscheidene factoren, onder meer de individuele mogelijkheid om 

met stressvolle gebeurtenissen op het werk om te gaan. 

De tevredenheid over het uurrooster scoort slecht bij 

verpleegkundigen die moeite hebben om de slaap te vatten of 

moeilijkheden hebben bij het opstaan. Ze hebben ook onvoldoende 

slaap. Ontevreden werknemers beschouwen zichzelf als minder 
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flexibel in hun slaappatroon dan tevreden werknemers (Axelsson et 

al., 2004). 

Hier kan slaapmanagement een belangrijke rol spelen. Als men de 

performantie (Chung et al., 2009) en de werktevredenheid wil 

bevorderen, verdient de kwaliteit van de slaap een belangrijke 

prioriteit te zijn (Burch et al., 2009). Naast slaap speelt ook de 

tolerantie een rol op de tevredenheid over een uurrooster. Ook wordt 

intolerantie gerelateerd aan personeelsverloop, absenteïsme en 

verminderde productiviteit (Axelsson et al., 2004). 

 

 

1.5 Leeftijd en ploegenarbeid 
 

De vergrijzing is een belangrijke kwestie binnen onze moderne 

samenleving (Chung et al., 2009; Costa, 2005). Aan de ene kant zijn 

de levens- en werkomstandigheden verbeterd en aan de andere kant 

gaat men later op pensioen dan in het verleden het geval was (Costa, 

2005). 

Steeds meer mensen zullen op latere leeftijd actief zijn (Chung et al., 

2009; Costa, 2005). Dit om persoonlijke, economische en politieke 

redenen. 

Professionele groei wordt geassocieerd met de toename van de 

leeftijd. Die groei heeft betrekking tot scherpzinnigheid, ervaring, 

wijsheid en strategische bekwaamheid. Dit is voordelig voor een 

organisatie (Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007). 

Een keerzijde is dat de tolerantie aan ploegenarbeid en nachtwerk 

daalt met de leeftijd (Chung et al., 2009; Costa, 2005; Costa & 

Sartori, 2007; Leonard, 1998, Smits & Braam, 2003). In meerdere 

epidemiologische studies wordt de kritische leeftijd voor 

verminderde tolerantie bepaald tussen 40 en 50 jaar. 

De factoren die hierin een rol spelen zijn van uiteenlopende aard. 

Men onderscheidt bijvoorbeeld chronobiologische, psychofysische, 

sociale en jobgerelateerde elementen (Costa, 2005; Costa & Sartori, 

2007). 
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Chronobiologische factoren 

 

Werknemers boven de 50 jaar hebben moeilijkheden bij de overgang 

van een acht uren shift naar een 12 uren shift (Costa, 2005). 

Leeftijd vermindert enerzijds de mogelijkheid voor de circadiaanse 

aanpassing aan nachtwerk en verhoogt anderzijds de slaapproblemen 

(Chung et al., 2009; Costa, 2005;  Leonard, 1998). 

De verzwakking van het circadiaans systeem kent verschillende 

aspecten. De gevoeligheid om zich aan te passen aan licht en tijd 

neemt af. Het circadiaans systeem is minder stabiel en er is een 

neiging tot interne desynchronisatie. 

Daarnaast beginnen de circadiaanse ritmen van de psycho-

physiologische functies eerder. Naarmate men ouder wordt is er een 

tendens om te evolueren tot een ochtendpersoon. Dit komt door het 

circadiaans ritme en een vermindering van de hoeveelheid slaap. 

Dit verschil met jongeren uit zich op verschillende manieren. 

Men is tot de bevinding gekomen dat metingen van de perfomantie 

(manuele behendigheid en verbale redenering) en de subjectieve 

waarderingscijfers van slaperigheid, waakzaamheid en energie een 

ander 24-uurs patroon kennen bij ouderen dan bij jongeren. Bij 

ouderen ziet men een linaire daling van het patroon. Terwijl men bij 

jongeren een kromlijnige curve vindt. Dit impliceert dat het 

circadiaanse invloed prominenter bij jongeren aanwezig is. Bij 

ouderen domineert eerder het homeostatische proces (Burgess, 2007; 

Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007; Leonard, 1998). 

 

 

Psychofysische condities 

 

Naarmate men ouder wordt is er een progressieve verslechtering van 

het fysiologische systeem. Er zijn leeftijdsspecifieke aandoeningen, 

veranderingen die met de leeftijd optreden en ziekten bespoedigen. 

Ook kennen omgevings- en ontwikkelingsveranderingen een impact 

op de gezondheid.  

De achteruitgang van de gezondheid met de leeftijd is meer 

uitgesproken bij ploegenarbeiders dan bij personen die uitsluitend 

dagwerk verrichten. Men kan ploegenarbeid aanzien als een trigger 

voor het ontwikkelen van psychosomatische aandoeningen. 
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Iemands gezondheid kent een impact op de tolerantie. In het 

bijzonder chronische vermoeidheid en slaapproblemen werken bij 

oudere werknemers intolerantie voor nachtarbeid en ploegenwerk in 

de hand (Costa, 2005). 

Slaapproblemen zijn in het algemeen frequenter bij oudere personen 

en bij personen die ploegenarbeid verrichten (Chung et al., 2009; 

Costa, 2005;  Leonard, 1998).  

Omdat men evolueert naar een ochtendpersoon, zoals eerder vermeld, 

krijgt men het gaandeweg moeilijker om te slapen na een nachtshift. 

Men is tot de bevinding gekomen dat waar jongeren slaperiger zijn 

na de eerste nachtshift, een derde nachtshift daarentegen de ouderen 

meer parten speelt. 

Sommige pathologieën vragen een stabiel regime, waarbij de 

maaltijden en medicatie op regelmatige tijdstippen genomen worden. 

Op operationeel niveau zijn de arbeidseisen echter niet steeds 

aangepast aan de biologische en functionele veranderingen. Daarom 

kan de werkdruk hoger zijn voor oudere verpleegkundigen (Costa, 

2005).  

Het behouden van goede gezondheidscondities doorheen de 

loopbaan zou een werkpunt moeten zijn (Burgess, 2007; Costa, 2005; 

Costa & Sartori, 2007; Leonard, 1998). 

 

 

Sociale condities 

 

De meeste sociale activiteiten zijn afgestemd op de dagdagelijkse 

activiteiten van de algemene populatie. Oudere werknemers achten 

het waardevol om de participatie en de integratie in de gemeenschap 

niet te verliezen. Daarnaast is er een verminderde mogelijkheid om 

om te gaan met de stress die veroorzaakt wordt door arbeid. Dit komt 

doordat men vermoeidheid minder tolereert. Er is ook een afname 

van slaapefficiëntie en fysische fitheid. 

Ouder worden kan ook gepaard gaan met het leren en het 

ontwikkelen van betere copingsstrategiën. Hierdoor kunnen oudere 

personen meer tegenmaatregelen treffen die de hindernissen van 

ploegenarbeid verlichten. Dit heeft onder meer betrekking tot  

werkverplichtingen, een regelmatige levensritme en een betere 
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werktevredenheid (Burgess, 2007; Costa, 2005; Costa & Sartori, 

2007). 

 

 

Werkcondities 

 

Het vermogen om te werken is een dynamisch proces dat verandert 

gedurende de levensloop. Het is het resultaat van de interactie tussen 

individuele bronnen (gezondheid, functionele mogelijkheden, 

opvoeding, motivatie en kennis), werkcondities (omgeving, 

werkmiddelen, ‘human relations’) en de samenleving. 

Zo kunnen slaperigheid, slaapproblemen, verminderde fysische 

fitheid, chronische vermoeidheid en schommelingen in 

waakzaamheid het vermogen om te werken beïnvloeden. Hierdoor 

wordt het maken van menselijke fouten en het veroorzaken van 

ongevallen en letsels bevorderd. 

In verband met de werkcondities zijn oudere werknemers meer 

gewend om om te gaan met moeilijke werk- en leefcondities dan de 

huidige generatie. 

Daarnaast heeft men opgemerkt dat naarmate de leeftijd toeneemt, de 

intentie er is om afstand te nemen van ploegenarbeid en nachtwerk 

(Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007). 

 

Op fysisch, mentaal en sociaal vlak zijn er interindividuele 

verschillen. Dat bemoeilijkt het generaliseren. 

Desondanks is het duidelijk van belang dat men rekening houdt met 

de leeftijd van de verpleegkundigen. Hierdoor ondersteunt men het 

vermogen van ploegenarbeid te verrichten, de autonomie en de 

sociale integratie.  

Men kan ondersteunende maatregelen treffen die betrekking hebben 

tot de organisatie en de psychofysische condities. Zo kan men een 

uurrooster opstellen dat conform is met de ergonomische criteria 

(Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007; Knauth, 1996). 

Die acties moeten voordelig zijn voor het individu en de organisatie. 

Hieronder kan men enkele mogelijkheden terugvinden: 

- Neem vermindering of onthouding van nachtarbeid vanaf de 

leeftijd van 45-55 jaar in acht. 

- Geef de prioriteit om over te schakelen naar dagarbeid. 
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- Tracht rekening te houden met preferenties. 

- Verminder de werkdruk. 

- Verkort arbeidsuren en verhoog rustperiodes. 

- Regelmatiger onderzoek door de arbeidsgeneesheer (Costa, 

2005; Costa & Sartori, 2007). 

- Begeleiding en training van copingsstrategiën (Barton & 

Folkard; Burgess, 2007; Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007).  

 

Omwille van de interindividuele variabiliteit zijn persoonlijke, 

aangepaste interventies noodzakelijk (Barton & Fokard, 1991; Burch, 

2009; Burgess, 2007; Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007, Knauth, 

1996). Daarnaast kan men advies geven over onder meer strategische 

dutjes en hoe men geluid in huis kan minimaliseren (Burch et al. 

2009). 

 

 

1.6 Aanbevelingen 
 

In de gezondheidszorgsector werkt men voor meer dan de helft in 

ploegen. Er zijn verschillende soorten ploegensystemen. De keuze 

voor een welbepaald systeem hangt nauw samen met de aard van de 

activiteit die een organisatie uitvoert. In de gezondheidszorgsector is 

er een frequent gebruik van het ‘24 uren/7 dagen’ of volcontinue 

ploegensysteem. Voor de organisationele dienstverlening is 

constante personeelsbezetting immers noodzakelijk.  

Ploegenarbeid kent niet enkel nadelen voor de verpleegkundigen, 

maar ook het gezin ondervindt onaangename gevolgen van de 

afwijkende werktijden. 

Ziekenhuizen kunnen maatregelen treffen om de negatieve gevolgen 

van ploegenarbeid binnen de perken te houden. Zo kan men 

doelstellingen formuleren en acties ontwikkelen met betrekking tot 

de combinatie van het beroeps- en gezinsleven van de werknemers 

en met betrekking tot gezondheids-, veiligheids- en 

stressgerelateerde aspecten. Het ziekenhuis heeft er immers baat bij 

wanneer de ploegenwerknemers optimaal functioneren (Gryp, Van 

Hootegem, Marx, Cambré & Delarue, 2004). 

Met deze masterproef is het niet de bedoeling om een kant-en-klaar 

antwoord te bieden op deze problematiek. Een ideale uurrooster zal 
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afhangen van ondermeer de dienst en interindividuele voorkeuren 

(Gray, McIntire & Doller, 1993). Hulpverleners die momenteel niet 

tevreden zijn over hun uurrooster, horen best betrokken te worden bij 

de opstelling (Leonard, 1998).  

Voor het opstellen van een uurrooster kan men de volgende 

aanbevelingen in acht nemen: 

 

 

Korte beurtwisseling 

 

Knauth (1996) en Leonard (1998) raden korte beurtwisselingen van 

ongeveer twee dagen aan. Burgess (2007) en van Bemmel et al. 

(2001) stellen voor om niet langer dan drie opeenvolgende dagen in 

een nacht- of ochtenddienst te werken. 

Een verschuiving van de acrofase van de biologische variabelen 

gebeurt bij een verandering van de arbeidsrooster rond de derde of de 

vierde dag. De endogene circadiaanse klok wordt dus bij een korte 

beurtwisseling het minst verstoord (Leonard, 1998).  

Een snelle rotatie zorgt eveneens voor een afname van het 

absenteïsme, van het aantal ongevallen, van de frequentie en de ernst 

van gezondheids- en vermoeidheidsklachten. 

Na een week met uitsluitend vroege shift of nachtarbeid kan er 

immers accumulatie van slaaptekort optreden (Knauth, 1996; 

Leonard, 1998).  

Zoals eerder vermeld is bij nachtdienst de dagslaap ook korter dan de 

gewone nachtslaap en dit verschijnsel duurt nog enkele dagen 

(Leonard, 1998).  

Wanneer nachtarbeid zich beperkt tot twee à drie dagen, dan kan het 

slaaptekort sneller gecompenseerd worden. Na een reeks van nachten 

hoort men minstens twee rustdagen in te lassen, omdat de eerste 

nachtrust onvoldoende herstelt (Leonard, 1998; van Bemmel et al., 

2001). Burgess (2007) raadt zelfs drie recuperatiedagen aan. 

Vaste nachtdiensten kunnen leiden tot een gedeeltelijke 

resynchronisatie van het circadiaans stelsel, maar de rustdagen 

verstoren dit aanpassingsproces (Knauth, 1996). Gedurende deze 

rustdagen tracht men omwille van sociale en familiale redenen weer 

een dagritme te volgen (Burch et al., 2009). Een volledige 

aanpassing aan nachtdienst is uitgesloten, ongeacht het rooster dat 
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gevolgd wordt (Knauth, 1996, van Bemmel et al., 2001). Er is 

onvermijdelijk een impact op de werknemer, zijn omgeving en zijn 

prestaties (van Bemmel et al. 2001). 

Snelle rotatie zal ook het sociale leven meer vrijwaren, aangezien dit 

minder onder druk komt te staan (zie tabel 1) (Knauth, 1996, van 

Bemmel et al., 2001). 

Knauth (1996) en van Bemmel et al. (2001) vertrekken immers 

vanuit de bevinding dat men minder sociale contacten heeft bij de 

late shift en bij nachtdienst. 

 

 

Tabel 1: vergelijking van de verschillende shiftsystemen (Knauth, 

1996) 

Shift systeem 

Permanent 

nachtwerk 

Wekelijkse 

rotatie 

Snelle 

rotatie 

-Verstoring van het 

circadiaans ritme ja ja 

minste 

verstoring 

-Accumulatie van 

slaaptekort ja ja nee 

-Weken zonder vrije 

avond* ja ja nee 

-Performantie 

gedurende de 

nachtshift 

enigszins 

beter vermindert vermindert 

*Hierbij gaat men vanuit dat men enkel bij de vroege shift een vrije 

avond heeft. 

 

 

Voorwaartse rotatie 

 

Het verdient aanbeveling om met de klok mee te roteren. De 

volgende volgorde wordt geprefereerd: vroege dienst - late dienst - 

nachtdienst (Chung et al., 2009; Knauth, 1996, Leonard, 1998; Smits 

& Braam,2003; van Bemmel et al., 2001). 

Hierdoor treedt een wenselijke verlenging van de werkonderbreking 

op. Daarnaast correspondeert het ook beter bij het endogeen 

circadiaans ritme (Knauth, 1996). De biologische klok heeft een 
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natuurlijk ritme dat langer duurt dan 24 uur (Knauth, 1996, Leonard, 

1998; Smits & Braam, 2003). Het ploegendienstsyndroom ontstaat 

door het omschakelen van dag- naar nachtdienst of van nacht- naar 

dagdienst. Daarom raadt men aan deze diensten zo weinig mogelijk 

te wisselen (Smits & Braam, 2003). 

Bij voorwaartse rotatie is men beter uitgerust en wordt de tolerantie 

bevorderd (Leonard, 1998). 

In hoofdstuk 1.2.2 wordt besproken dat de spoedafdeling en de dienst 

intensieve zorg onder continuarbeid vallen (Henry, 2007). Hierdoor 

is de werkgever gerechtigd om bij het opstellen van het uurrooster 

niet de 11 uren arbeidsonderbreking binnen het tijdsvak van 24 uren 

te bieden. 

Toch wordt dit aangeraden aangezien dit de rusttijden aanzienlijk 

beperkt met de nodige consequenties (Axelsson et al., 2004). 

 

 

Lange werkuren 

 

In veel ziekenhuizen wordt een werkdag opgedeeld in drie ploegen 

(Leonard, 1998). Het aantal uren per shift varieert van ziekenhuis en 

dienst. Als de werkdruk gedurende de dag fluctueert, steunt men 

eventueel op opgesplitste werkuren of het halftijds werksysteem 

(Josten, Ng-A-Tham & Thierry, 2003). 

Sinds 1970 zijn er verschillende studies over lange werkuren, vooral 

de 12 uren shift, verricht. Voordelen zijn ondermeer minder 

arbeidsdagen en meer vrije weekends. Deze vermeerdering van 

rustdagen, brengt mee dat er minder gependeld hoort te worden en er 

minder reiskosten zijn. Men is ook meer gemotiveerd. Daarnaast 

wordt de patiënt door minder verschillende verpleegkundigen 

verzorgd. Dit ondersteunt de continuïteit van de zorg (Josten et al., 

2003; Knauth, 1996; Leonard, 1998; Stone et al., 2006). 

Bij een 12 uren shift kan men echter niet de voorheen besproken 

voorwaartse rotatie toepassen. Ook kan men op de werkdagen geen 

andere persoonlijke activiteiten meer verrichten (Burgess, 2007). 

Toename van vermoeidheid, verminderde performantie, verhoging 

van het risico op ongevallen (Knauth, 1996) en de bevordering van 

musculoskeletale aandoeningen (Lipscomb et al., 2002) zijn de 

nadelen. Door de stijging van de werkdruk in de gezondheidszorg 
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zijn langere werkuren vermoeiender. Oudere verpleegkundigen 

kunnen mogelijks ten opzichte van de jongeren niet zo gemakkelijk 

omgaan met de fysische arbeidseisen van lange uren (Josten et al., 

2003; Stone et al., 2006). Die nadelen kunnen een impact hebben op 

de patiëntveiligheid (Stone et al., 2006). 

Leonard (1998) en Josten et al. (2003) vermelden dat wanneer men 

in ploegen van 12 uren werkt, de kwaliteit van de gezondheidszorg 

vermindert. Stone et al. (2006) spreken dit tegen. 

Veel studies over dit onderwerp kennen methodologische 

tekortkomingen, dus de conclusies dienen met enige voorzichtigheid 

vermeld te worden (Josten et al., 2003). 

Wanneer men onderzoek doet naar het 12 uren shift systeem dan 

wordt men geconfronteerd met situaties waarbij de werknemer er 

soms een tweede baan op na houdt en dit kan resulteren in een 

vertekend beeld (Leonard, 1998). 

 

Josten et al. (2003) noteren dat verpleegkundigen in een negen uren 

shift meer gezondheidsklachten hebben, gedurende de vroege shift 

lager scoren op kwaliteit, minder tevreden waren over hun werk en 

vrije tijd dan de verpleegkundigen die acht uren werken. Hiervoor 

zijn mogelijke verklaringen. De verpleegkundigen in het onderzoek 

konden niet zelf tussen de acht en negen uren shift kiezen. Het waren 

vooral de verpleegkundigen die halftijds werkten negatief stonden 

t.o.v. de negen uren shift. 

De voordelen van lange uren wogen in deze studie niet op t.o.v. de 

voordelen, aangezien de verpleegkundigen in het desbetreffende land 

reeds konden genieten van veel vrije dagen. 

 

Men moet met verscheidene factoren rekening houden, indien men 

wenst om werkdagen van meer dan negen uren in te voeren. We 

denken aan de arbeidsorganisatie, de omvang, de intensiteit en de 

aard van het werk (Knauth, 1996; Leonard, 1998). De duurtijd van 

een shift moet immers aangepast zijn aan de fysieke en mentale kost 

van de taken (Burgess, 2007). 

Voor het implementeren van lange werkuren zou men naar de 

voorkeuren van de verpleegkundigen moeten polsen en deze 

bevindingen melden aan het human resource management (Stone et 

al., 2006). Deze gegevens moet men zien in het licht van de 
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bestaande gewoontes. De vertrouwdheid met een arbeidssysteem kan 

de preferenties beïnvloeden. De aanvaarding van een 12 uren 

ploegensysteem kan daarom van plaats tot plaats verschillen. De 

motivatie voor een bepaald arbeidsstelsel is een subjectief gegeven 

dat soms in tegenstrijd is met de gezondheid en de veiligheid 

(Leonard, 1998). 

Bij de toepassing van een 12 uren shift kan men de impact 

vastleggen door na een bepaalde periode de kwaliteit van zorg en het 

absenteïsme na te gaan (Josten et al., 2003). 

Als men op een dienst een 12 uren shift biedt, zou men een 

alternatieve uurrooster kunnen bieden voor de verpleegkundigen die 

hiertegen gekant zijn. 

Een uurrooster zou voordelig moeten zijn voor de werktevredenheid, 

gezondheid en performantie (Josten et al., 2003). De accumulatie van 

vermoeidheid moet beperkt zijn. Concreet betekent dit dat er bij 12-

uren shift niet langer dan twee à drie dagen opeenvolgend gewerkt 

wordt en de ploegen niet te vroeg beginnen. 

Een adequate regeling bij afwezigheden is een belangrijke vereiste 

(Knauth, 1996). 

 

 

Begin-  en eindtijd van de shift 

 

Het begin- en einduur van een ploeg kent zijn gevolgen (Knauth, 

1996, van Bemmel et al., 2001). Wanneer de ochtendshift te vroeg 

start kan dit, zoals vermeld in hoofdstuk 1.3.3., de vermoeidheid 

beïnvloeden (Chung et al., 2009, Knauth, 1996). Dit heeft socio-

economische gevolgen (Boivin, et al., 2007; Van Dongen, 2006): de 

werknemer is benadeeld (van Bemmel et al., 2001) en er is een 

mogelijks verhoogd risico op het maken van fouten en stijging van 

ongevallen (Boivin et al., 2007; Knauth, 1996).  

Bij de bepaling van begin- en eindtijd van de ochtend-, namiddag- en 

avondploeg zou er rekening moeten worden gehouden met de 

dienstregeling van het openbare vervoer, werkinhoud, het moment 

dat de nachtshift bij thuiskomst gaat slapen, de tijdstippen dat de 

maaltijden met de familieleden plaatsvinden en de wensen van de 

verpleegkundigen (Knauth, 1996). 
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Burgess (2007) vermeldt dat de ochtendshift niet vroeger dan 8u zou 

mogen beginnen om zo tegemoet te komen aan het circadiaanse 

ritme. 

 

 

Het aantal werkdagen 

 

Beperk het aantal opeenvolgende werkdagen tot maximaal zeven. 

Iedere shift systeem zou vrije weekends moeten bevatten met 

tenminste twee opeenvolgende vrije dagen (Knauth, 1996). 

 

 

Verschillende invalshoeken 

 

Indien men de werktevredenheid wilt verhogen moet men bij het 

opstellen van een uurrooster rekening houden met de totaliteit. De 

steun die verpleegkundigen krijgen, het versterken van de 

groepsidentiteit, het bevorderen van de sfeer en het bieden van enig 

controle over het uurrooster zijn allemaal aspecten die in rekening 

kunnen worden gebracht (Pisarski et al. 2006).  

De ‘ILO Convention and Recommendation nr. 171-1990’ en de 

‘European Directive 93/104, concerning certain aspects of working 

times’ (1993) vermelden dat werktijdregelingen in de mate van het 

mogelijke rekening dienen te houden met preferenties (Costa, 2005). 

Momenteel staan er verscheidene systemen ter beschikking, 

waardoor men de werktijd van werknemers temporeel kunnen 

flexibiliseren (Gryp et al., 2004). Men spreekt van tijdssoevereiniteit 

wanneer werknemers zelf mogen meebeslissen.  

Keuzevrijheid kan betrekking hebben op variabele uur- en 

werkroosters, glijdende werkuren, pauzemomenten en de vrije 

opname van wettelijke vakantiedagen (Gryp et al., 2004). 

Bij glijdende werktijden moet de werknemer aanwezig zijn 

gedurende zogenaamde stamtijden, opgelegd door de werkgever. 

Deze stamtijden hebben nauw verband met de activiteiten van de 

dienst. 

Binnen de grenzen van de glijtijden is men dan vrij zijn uur van 

aankomst, vertrek en eventueel de lunchpauze te bepalen (Leonard, 

1998). Glijdende werkuren worden voor het grootste deel gestuurd 
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door de organisatie zelf. Hierdoor kan men het systeem volledig 

afstemmen op de noden en behoeften  (Gryp et al., 2004). 

Die autonomie kan in de praktijk niet zondermeer toegepast worden 

door o.a. personeelstekort en administratieve integratie (Ruggiero & 

Pezzino, 2006).  

Ploegenwissels vragen ook een strikte planning en extra discipline. 

Mede hierdoor zullen systemen die werknemers een zekere 

keuzevrijheid bieden minder gebruikt worden. 

Wilt men de nadelen van ploegenarbeid reduceren zal men zich ook 

moeten richten op de afstemming van het gezins- en werkleven. Zo 

kan men bijvoorbeeld kinderopvang aanbieden aan de werknemers, 

binnen of buiten de organisatie, al dan niet met vergoeding (Gryp et 

al., 2004). 

 

 

Informatie en training 

 

Als werkgever heeft men de opportuniteit om acties te ondernemen 

zodat de tolerantie aan ploegenarbeid kan verbeterd worden. Deze 

maatregelen kunnen ook de neveneffecten van het werken in ploegen 

reduceren. Dit zal niet enkel de verpleegkundige ten goede komen, 

maar ook het ziekenhuis (Ruggiero & Pezzino, 2006). 

Nemen we stress en slaapproblemen als voorbeelden. Stress, te 

wijten aan ploegenarbeid, vermindert de efficiëntie, de performantie, 

de kwaliteit en de geboden hoeveelheid zorg (Burch et al., 2009). 

Daarnaast leiden slaapproblemen tot een verhoging van ongevallen 

(Chung et al., 2009), die ten koste gaan van het ziekenhuis. 

Men is tot de vaststelling gekomen dat het gebruik van 

slaapmiddelen en de erkenning van de nood aan meer slaap 

gerelateerd is aan optimale performantie. Dit komt omdat men het 

probleem erkent en dan ook actie onderneemt.  

Deze associatie van optimale performantie is niet gevonden bij 

ploegenarbeiders die moeilijk de slaap kunnen vatten of geneigd zijn 

om vroeg wakker te worden (Burch et al., 2009). 

Daarom is het van belang verpleegkundigen in contact te brengen 

met copingsstrategiën (Barton & Folkard, 2009; Burgess, 2007; 

Pisarski et al., 2006) en slaapmanagement (Ruggiero & Pezzino, 

2006; Burch et al., 2009; Burgess, 2007).  
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Gezondheidsvoorlichting en -bevordering kunnen hier ook een 

prominente rol spelen. Er zijn reeds diverse brochures beschikbaar 

voor het faciliteren van ploegenarbeid. Zo biedt de ‘Saskatchewan 

Federation of Labour’ te Canada een brochure over voeding voor 

ploegendienstwerkers (Saskatchewan Federation of Labour, 2006). 
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2 Empirisch onderzoek 
 

2.1 Probleemstelling 
 

Een uurrooster heeft een impact op iemands dagdagelijkse leven. Het 

is daarom van belang dat een uurrooster op die manier wordt 

opgesteld dat de verpleegkundige op sociaal- en gezondheidsvlak er 

het minst last van heeft. 

Om dit te verwezenlijken hoort er enerzijds rekening gehouden te 

worden met wat er als een gezond uurrooster in de literatuur 

beschreven staat. Anderzijds horen de preferenties van de 

verpleegkundigen centraal te staan. Over dit laatste wordt beperkt 

onderzoek verricht. Toch kan dit bijdragen tot het opstellen van een 

aanvaardbaar en gezond uurrooster. 

Met voorliggend onderzoek wordt nagegaan wat de wensen, de 

perceptie en de verwachtingen van de verpleegkundigen over hun 

huidig uurrooster zijn. Voorkeuren zijn sterk verweven met de 

context, waardoor men beperkt is in het generaliseren van de 

onderzoeksresultaten. Toch wordt er aan de hand van de verworven 

resultaten aanbevelingen geformuleerd. Die kunnen als basis dienen 

om de opstelling van het uurrooster te verbeteren. 

 

 

2.2 Onderzoeksmethode 
 

Het opstellen van een aanvaardbaar uurrooster is een complex proces. 

Er zijn diverse thema’s die aangekaart horen te worden bij voldoende 

aantal verpleegkundigen. Daarom werd er gekozen om te werken met 

een enquête.  

Deze enquête werd samengesteld op basis van twee bestaande 

vragenlijsten. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van bevindingen 

uit de literatuur. 

De ene vragenlijst is van dr. Robert Leonard, auteur van het boek 

‘Werk en tijd. Ploegenarbeid en flexibele uurroosters’. 

De andere vragenlijst is van het ‘Shiftwork Research team’ en werd 

samengesteld door J. Barton, S. Folkard, L.R. Smith, E.R. Spelten en 

P.A. Totterdell. 
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De enquête werd nagelezen door het basisoverlegcomité van het 

Universitair Ziekenhuis te Gent, professor dr. Tom Defloor, Anita 

Lorent, Bart Van de Biest en dr. Katrien Vanderwee. 

Professor dr. Tom Defloor is verbonden aan de vakgroep 

maatschappelijk gezondheidkunde. Anita Lorent is hoofdvroedvrouw 

van de materniteit in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Dr. Katrien 

Vanderwee is academisch assistent aan de vakgroep maatschappelijk 

gezondheidkunde en Bart Van de Biest is ondervoorzitter van de 

Nationale raad voor Verpleegkunde en vakbondsafgevaardigde in het 

Sint-Maria Ziekenhuis te Halle. 

De steekproeftrekking gebeurde aan de hand van convenience 

sampling. 

De onderzoekspopulatie bestond uit verpleegkundigen werkzaam op 

de diensten operatiekwartier en intensieve zorg. 

Nadat de enquête was goedgekeurd door het Ethisch Comité van 

Gent en de Commissie Medische Ethiek van Brussel, werden er in 

totaal 350 enquêtes opgestuurd naar het Universitair Ziekenhuis Gent 

en het Universitair Ziekenkuis Brussel. 

In het Universitair Ziekenhuis van Gent werden 200 enquêtes 

verdeeld. 80 enquêtes werden ingevuld, dit maakt een 

antwoordpercentage van 40 %. 

In het Universitair Ziekenhuis van Brussel werden 150 enquêtes 

verdeeld. Hier werden minder enquêtes verdeeld aangezien er minder 

verpleegkundigen in de betrokken diensten tewerkgesteld zijn. Van 

de 150 enquêtes werden er 50 ingevuld, wat een antwoordpercentage 

van 33,3 % betekent. 

De gegevens werden verwerkt met het programma ‘SPSS statistics 

18’. Bij het analyseren van de vragenlijsten werd er vertrokken 

vanuit een beschrijvend correlationeel onderzoeksdesign. 

De volgende variabelen werden via de enquête nagegaan: het 

geslacht, de leeftijd, de burgerlijke stand, de afdeling, de anciënniteit 

in de verpleegkunde met ploegenarbeid, de huidige werktijdregeling 

en de perceptie hiervan, de voorkeur voor een bepaalde 

werktijdregeling, de gezondheidsperceptie en het evenwicht tussen 

werk en vrije tijd.  

De enquête bevatte gesloten vragen zoals dichotome- en 

meerkeuzevragen. Daarnaast waren er ook open vragen, zodat 

antwoorden genuanceerd konden worden.  
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De antwoorden van de open vragen zijn geïntegreerd in het 

hoofdstuk discussie. Ze worden niet besproken in het hoofdstuk 

resultaten, aangezien ze eerder als toelichting fungeren. 

In appendix 1 kan men de volledige enquête vinden. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de inhoud van de enquêtes 

statistisch verwerkt. De verworven resultaten werden verkregen aan 

de hand van beschrijvende statistiek. Daarnaast werden Chi-

kwadraattesten en niet-parametrische testen gebruikt. De 

normaliteitstesten, de Q-Q plot, de scheefheid, de kurtosis en het 

histogram werden nagegaan om de keuze van de niet-parametrische 

testen te rechtvaardigen. Voor een uitgebreide verantwoording van 

het gebruik van deze testen, wordt er verwezen naar appendix 2.  

Niet-parametrische testen genieten de voorkeur boven de 

parametrische variantieanalyse indien de onderliggende distributies 

niet Gaussiaans verdeeld zijn. Deze testen hebben in vergelijking met 

de parametrische tegenhanger iets minder ‘power’. Een verlies van 

5% (De Moor & Georges, 2008). 

Voor de testen die geen significant resultaat gaven, werd de ‘post hoc 

power’ nagegaan aan de hand van het programma ‘G*Power 3.1.2.’ 

In appendix 3 kan men de resultaten terugvinden. 
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2.3 Resultaten 
 

2.3.1 Geslacht 
 

Aan het onderzoek hebben 77,5 % vrouwen deelgenomen. 

 

 

2.3.2 Burgerlijke staat 
 

In het onderzoek was 73,4 % van de verpleegkundigen getrouwd of 

officieel samenwonend. Daarnaast was 4,7 % van de respondenten 

gescheiden en was 0,8% weduwe. Van de deelnemers had 8,6 % een 

partner zonder er mee samen te wonen. Ten slotte was 12,5 % 

vrijgezel (figuur 1). 

 
Figuur 1: burgerlijke staat van de deelnemers 

 

 

2.3.3 De betrokken diensten 
 

Het onderzoek richtte zich tot de diensten operatiekwartier en 

intensieve zorg. Van de deelnemers was 20 % tewerkgesteld op de 

dienst operatiekwartier. 
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2.3.4 Leeftijd, anciënniteit, het aantal kinderen en het 

tijdstip van de kennis van het uurrooster 
 

In tabel 2 worden de beschrijvende parameters van de leeftijd, de 

anciënniteit in de verpleegkunde met ploegenarbeid, het tijdstip dat 

men op de hoogte werd gebracht van het uurrooster en het aantal 

kinderen weergegeven.  

 

Tabel 2: beschrijvende parameters van de leeftijd, de 

anciënniteit, de voorafgaande kennis van het uurrooster en het 

aantal kinderen 

 

Leeftijd Anciënniteit 

Kennis van 

het 

uurrooster 

(weken) 

Aantal 

kinderen 

Aantal (zonder 

missing values) 

127 109 102 123 

Gemiddelde 37,1 14 17,4 1,2 

Mediaan 36 12 6 1 

Minimum 21 1 1 0 

Maximum 59 38 52 4 

Eerste kwartiel (Q1) 28 4 4 0 

Derde kwartiel (Q3) 46 20 52 2 

Standaarddeviatie 

(SD) 

10,24 10,06 20,47 1,17 
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2.3.5 De kinderen als reden om langer dan negen uren te 

werken 
 

Aan de verpleegkundigen met kinderen, werd gevraagd of men voor 

de kinderen langer dan negen uren wenste te werken. 

Hiervan wilde 59,4 % helemaal niet, 5,8 % nauwelijks, 20,3 % in 

beperkte mate, 8,7 % in grote mate en 5,8 % in zeer grote mate 

langer dan negen uren per shift werken (figuur 2). 

 
Figuur 2: voorkeur voor langer dan negen uren te werken 

omwille van de kinderen 

 

 

2.3.6 Deeltijds werken versus voltijds werken 
 

Er werd bevraagd of men al dan niet voltijds werkte. Dit resulteerde 

in: 37,7 % deeltijdse werkers en 62,3 % voltijdse werkers.  

Om het verband na te gaan tussen gezinnen met jonge kinderen en 

deeltijds werkende mensen, werd er gebruik gemaakt van een 

kruistabel. Kinderen van 18 jaar of jonger, werden beschouwd als 

jonge kinderen. 

Er was een significant verband tussen enerzijds het deeltijds of 

voltijds werken en anderzijds het hebben van jonge kinderen (p-

waarde = 0,001). Tabel 3 toont dat 64,6 % van de deeltijds 

werkenden, gezinnen met jonge kinderen waren. Terwijl dit bij de 

voltijds werkenden 33,8 % was. 
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Tabel 3: deeltijds en voltijds werken bij verpleegkundigen met 

al dan niet jonge kinderen 

 
deeltijds of voltijds 

totaal deeltijds voltijds 

jonge 

kinderen 

geen jonge 

kinderen 

aantal 17 51 68 

percentages 35,4% 66,2% 54,4% 

wel jonge 

kinderen 

aantal 31 26 57 

percentages 64,6% 33,8% 45,6% 

totaal aantal 48 77 125 

percentages 100% 100% 100% 

 

Daarnaast werd er nagegaan of de leeftijd van de verpleegkundigen 

onder de deeltijds en voltijds werkenden verschilde. Hiervoor werd 

de Mann-Whitney U test gebruikt. 

Er was een significant verschil in leeftijd tussen de deeltijds en 

voltijds werkenden. Van de deeltijds werkenden was 50 % tussen de 

34 en 50 jaar. Van de voltijds werkenden was 50 % tussen de 25 en 

43 jaar (tabel 4 en figuur 3). 
 

Tabel 4: leeftijd van de deeltijds en voltijds werkenden 

Mann-Whitney U test  

p-waarde <0,001 

 

 jaren deeltijds voltijds 

 mediaan 40 32 

 interkwartiel   

range (IQR) 

[34-50] [25-43] 
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Figuur 3: werktijdregeling 

 

 

2.3.7 Het moment van mededeling van het uurrooster 
 

Betreffende het tijdstip dat het uurrooster werd meegedeeld, wilden 

we drie zaken weten: het aantal weken dat men op voorhand het 

uurrooster kende, de tevredenheid hieromtrent en de wens het eerder 

te kennen. 

De verpleegkundigen kenden gemiddeld 17,4 weken op voorhand het 

uurrooster (tabel 2). 

Van de deelnemers was er 87,3 % hierover tevreden en 69,1 % 

wenste het niet nodig om het uurrooster eerder te kennen.  

Aan de hand van de Mann-Whitney U test werden deze twee groepen 

nader bestudeerd. Men trachtte na te gaan of er tussen de groepen 

een verschil was in het aantal weken dat men op voorhand het 

uurrooster kende. 

Er was een significant verschil in het tijdstip van kennis van het 

uurrooster tussen de mensen die het uurrooster eerder wensten te 

kennen en diegenen die dit niet wensten (tabel 5).  

Figuur 4 is een aanvulling op tabel 5. Men kan zien dat 50 % van de 

personen die het uurrooster eerder wenste te kennen het uurrooster 3 

tot 4 weken op voorhand vernam. Terwijl 50 % van de personen die 



49 

het uurrooster niet eerder wenste te kennen het uurrooster 6 tot 52 

weken op voorhand vernam. 

 
Tabel 5: het aantal weken dat men het uurrooster op voorhand 

vernam en de wens het eerder te kennen 

Mann-Whitney U test  

p-waarde <0,001 

                   de wens het uurrooster eerder te kennen 

weken nee ja 

mediaan 8 4 

IQR [6-52] [3-4] 

 

 

 
Figuur 4: de wens het uurrooster eerder te kennen 
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2.3.8 De achtereenvolgende gewerkte dagen 
 

In tabel 6 vindt men een overzicht van de hoeveelheid dagen die men 

maximaal achtereenvolgend had gewerkt de laatste twee maanden. 

Deze hadden betrekking tot de dag-, ochtend-, namiddag- en 

nachtshift. 

De invulling van deze shiften varieerde naargelang het ziekenhuis en 

de dienst. De begin- en einduren werden voor elke shift bevraagd. 

Deze werkuren worden voorgesteld in tabel 7. 

 

Tabel 6: de hoeveelheid dagen die men maximaal 

achtereenvolgend gewerkt heeft de laatste twee maanden 

 dag ochtend namiddag nacht 

Aantal (zonder 

missing values) 

34 98 114 101 

Gemiddelde 5,7 4,8 4 6,1 

Mediaan 5 5 4 7 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 24 16 16 23 

Q1 4 3 3 5 

Q2 5 6 5 7 

SD 5,15 2,58 2,01 2,72 
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Tabel 7: begin- en einduur per shift 

dagshift ochtendshift namiddagshift nachtshift 

7u30-15u36 6u45-15u 12u-20u 19u45-7u 

7u30-15u37 7u-15u 12u24-20u 20u25-7u30 

7u30-16u 7u-15u05 12u25-20u 20u-7u 

7u30-16u30 7u-15u06 12u26-20u 20u30-7u 

7u30-17u30 7u-15u07 12u30-20u 20u30-7u30 

8u-16u06  12u36-20u 20u30-7u36 

8u-16u30  13u30-21u 22u-7u 

9u-16u  13u45-22u  

9u-17u  13u54-21u30  

9u-17u30  13u55-21u30  

9u-17u36  14u-21u30  

9u30-18u  14u-21u35  

  14u-22u  

  14u-22u06  

  14u56-21u30  

  15u-22u  

 

 

2.3.9 Pendeltijd 
 

Tabel 8 en 9 geven een overzicht van de beschrijvende parameters 

van de pendeltijd. Dit betreft de tijd van thuis naar het werk en vice 

versa.  
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Tabel 8: de pendeltijd (van thuis naar het werk) 

 
ochtend 

(min.) 

namiddag 

(min.) 

avond 

(min.) 

Aantal (zonder missing 

values) 

104 113 107 

Gemiddelde 23 25 23,4 

Mediaan 20 25 20 

Minimum 5 5 5 

Maximum 60 65 65 

Q1 15 15 15 

Q2 30 30 30 

SD 11,29 12,45 12,52 

 

Tabel 9: de pendeltijd (van het werk naar huis) 

 
ochtend 

(min.) 

namiddag 

(min.) 

avond 

(min.) 

Aantal (zonder missing 

values) 

104 113 107 

Gemiddelde 25,4 23,3 27,2 

Mediaan 25 20 25 

Minimum 5 5 5 

Maximum 70 60 121 

Q1 15 15 15 

Q3 30, 30 30 

SD 12,31 11,61 17,94 

 

Er werd bevraagd of de pendeltijd een reden zou zijn om een shift te 

werken van langer dan negen uren. 

In het onderzoek was er 54,3 % helemaal niet, 13,2 % nauwelijks, 

14,7 % in beperkte mate, 13,2 % in grote mate en 4,7 % in zeer grote 
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mate bereid omwille van de pendeltijd langer dan negen uren te 

werken (figuur 5). 

 
Figuur 5: bereidheid om langer dan negen uren te werken 

omwille van de pendeltijd 

 

Er werd gepeild naar de relatie tussen de pendeltijd en de bereidheid 

om hiervoor langer dan negen uren te werken. Hiervoor werd de 

gemiddelde pendeltijd per persoon berekend en werden de 

verschillende antwoordmogelijkheden (‘helemaal niet’, ‘nauwelijks’, 

‘in beperkte mate’, ‘in grote mate’ en ‘in zeer grote mate’) 

afzonderlijk in rekening gehouden. 
De Kruskal-Wallis en Mann-Whitney U toets werden toegepast. De 

Kruskal-Wallis test toonde aan dat er een significant verschil was in 

pendeltijd onder de personen die voor de verschillende 

antwoordmogelijkheden kozen (p-waarde < 0,001).  

Aan de hand van de Mann-Whitney U test werd nagegaan tussen 

welke antwoordmogelijkheden exact het verschil schuilde. Hierdoor 

kon men opmerken dat de pendeltijd significant verschilde onder de 

personen die de volgende antwoordmogelijkheden kozen: 

- ‘helemaal niet’ en ‘in beperkte mate’ 

- ‘helemaal niet’ en ’in grote mate’ 

- ‘helemaal niet’ en ‘in zeer grote mate’  

Toch was er tussen enkele categorieën een trend tot significantie 

merkbaar: 

- ‘helemaal niet’ en ’nauwelijks’ 



54 

- ‘nauwelijks’ en ’in beperkte mate’ 

- ‘nauwelijks’ en ’in zeer grote mate’  

De p-waarden van de Mann-Whitney U test vindt men in tabel 10 

terug. 

 

Tabel 10: Mann-Whitney U test voor de pendeltijd en de 

bereidheid voor langer dan negen uren te werken 

vergelijking tussen 2 categorieën p-waarde 

helemaal niet - nauwelijks 0,089 

helemaal niet - in beperkte mate <0,001 

helemaal niet - in grote mate 0,016 

helemaal niet - in zeer grote mate 0,006 

nauwelijks - in beperkte mate 0,075 

nauwelijks - in grote mate 0,341 

nauwelijks - in zeer grote mate 0,087 

in beperkte mate - in grote mate 0,434 

in beperkte mate - in zeer grote mate 0,338 

in grote mate - in zeer grote mate 0,191 

 

De pendeltijd die onder bepaalde verpleegkundigen significant 

verschilde, worden door tabel 11 en figuur 6 verduidelijkt.  

Van de deelnemers, die helemaal niet bereid waren langer dan negen 

uren te werken omwille van de pendeltijd, was 50 % 15 tot 29 

minuten onderweg. De pendeltijd van 50 % van de personen die in 

grote mate bereid was om langer te werken, was 16 tot 36 minuten. 

Van de verpleegkundigen, die in zeer grote mate langer dan negen 

uren wilden werken, was 50 % 24 tot 58 minuten onderweg. 
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Figuur 6: de pendeltijd onderverdeeld volgens de 

antwoordmogelijkheden 

 

Tabel 11: beschrijvende parameters van de pendeltijd die 

onderverdeeld is volgens de antwoordmogelijkheden 

 Mediaan (min.) IQR (min.) 

helemaal niet 20 [15-29] 

nauwelijks 28 [16-30] 

in beperkte mate 30 [27-40] 

in grote mate 30 [16-36] 

in zeer grote mate 39 [24-58] 

 

 

2.3.10 Bijbaan 
 

Aan de deelnemers werd gevraagd of men naast het ziekenhuis ook 

ergens anders was tewerkgesteld. 

Van de verpleegkundigen die deelnamen had 84,4 % geen bijbaan.  

We onderzochten tevens of het hebben van een bijbaan geassocieerd 

kon worden met het deeltijds werken. 
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Hiervoor werd een kruistabel gebruikt (tabel 12). In dit onderzoek 

was er geen significant verband tussen personen die deeltijds 

werkten en personen met een bijbaan (p-waarde = 0,602).  

 

Tabel 12: het hebben van een bijbaan bij deeltijdse en 

voltijdse werkers 

 
deeltijds of voltijds 

totaal deeltijds voltijds 

bijbaan nee aantal 39 64 103 

percentages 86,7% 83,1% 84,4% 

ja aantal 6 13 19 

percentages  13,3% 16,9% 15,6% 

totaal aantal 45 77 122 

percentages  100% 100% 100% 

 

 

2.3.11 Rotatie van de shiften 
 

In de enquête werd de vraag gesteld of de beurtwisseling van de 

ploegen consequent in de richting ochtend – namiddag – nacht 

gebeurde. Van de ondervraagden gaf 61,3 % aan dat de 

beurtwisseling niet klokgewijs gebeurde. 

 

 

2.3.12 Voorkeur voor een bepaalde shift tijdens de week en 

het weekend 
 

Figuur 7 geeft de voorkeur weer voor een bepaalde shift gedurende 

de week. 

Van de ondervraagden verkoos 30,6 % de dag, 54,8 % de ochtend, 

11,1 % de namiddag en 7,9 % de nacht. Voor de 

antwoordmogelijkheid ‘andere’ koos 5,6 %. De deelnemers hadden 

de mogelijkheid om de antwoorden te nuanceren. De keuze voor 
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‘andere’ als antwoord werd niet steeds verduidelijkt. Soms gaf men 

aan dat men geen voorkeur had. 

 
Figuur 7: de voorkeur voor een shift gedurende de week 

 

Ook werd de voorkeur om tijdens het weekend een bepaalde shift te 

werken bevraagd. Van de deelnemers verkoos 4,7 % de dag, 52,8 % 

de ochtend, 16,5 % de namiddag en 6,3 % de nacht. Voor de 

antwoordmogelijkheid ‘andere’ koos 6,3 %.  

De personen die kozen voor ‘niet van toepassing’ (13,4 %) werkten 

slechts sporadisch tijdens het weekend (figuur 8). Deze reden geldt 

ook voor het antwoord ‘niet van toepassing’ bij de volgende figuren 

die betrekking hebben tot het werken tijdens het weekend. 

 

 
Figuur 8: de voorkeur voor een shift gedurende het weekend 
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We wilden het verband nagaan tussen het hebben van jonge kinderen 

en de voorkeur voor een welbepaalde shift. Hiervoor zou de Chi-

kwadraattoets geschikt zijn. We hebben dit niet kunnen uitvoeren, 

aangezien er niet voldoende deelnemers waren. De test had niet de 

‘power’ om een statisch verband aan te tonen. 

 

 

2.3.13 De meest vermoeiende ploegen tijdens de week en 

het weekend 
 

Figuur 9 toont hoeveel mensen welke ploeg als de meest 

vermoeiende ervoeren gedurende de week. Van de verpleegkundigen 

duidde 3,9 % de dagshift, 52 % de ochtendshift, 13,4 % de 

namiddagshift en 22,8 % de nachtshift aan als het meest vermoeiend. 

Daarnaast koos 7,9 % van de deelnemers voor de 

antwoordmogelijkheid ‘andere’. Ook hier werd de keuze voor 

‘andere’ als antwoord niet steeds genuanceerd. Sommige 

verpleegkundigen gaven aan dat elke ploeg vermoeiend was of dat 

dit afhankelijk was van de situatie, wat het bieden van een éénduidig 

antwoord bemoeilijkte. Deze redenen gelden ook voor het antwoord 

‘andere’ bij de figuren die nog volgen. 

 
Figuur 9: meest vermoeiende shift gedurende de week 

 

Figuur 10 geeft de ploegen weer die men het vermoeiendst vond 

tijdens het weekend. Van de deelnemers vond 0,8 % de dag, 48,4 % 

de ochtend, 11,9 % de namiddag en 20,6 % de nacht het meest 
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vermoeiend. Voor de optie ‘andere’ koos 4,8 % van de 

verpleegkundigen. 

 
Figuur 10: meest vermoeiende shift gedurende het weekend 

 

 

2.3.14 De minst vermoeiende ploegen tijdens de week en 

het weekend 
 

Figuur 11 toont dat 16,7 % de dagshift, 8,3 % de ochtendshift, 

49,2 % de namiddagshift en 16,7 % de nacht als het minst 

vermoeiend ervoer tijdens de week. Voor de optie ‘andere’ koos 

9,2 %. 

 
Figuur 11: minst vermoeiende shift gedurende de week 
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In de enquête werd ook de vraag geformuleerd welke shift men het 

minst vermoeiend vond tijdens het weekend (figuur 12). Van de 

verpleegkundigen die deelnamen vond er 6,7 % de dag, 11,7 % de 

ochtend, 49,2 % de namiddag en 14,2% de nacht het minst 

vermoeiend.  

 
Figuur 12: minst vermoeiende shift gedurende het weekend 

 

 

2.3.15 Het vermogen om zich aan de ploegenwissel aan te 

passen 
 

Van de verpleegkundigen vond 14,3 % dat men zich zeer 

gemakkelijk aan de ploegenwissel kon aanpassen. Daarnaast gaf 

65,9 % van de deelnemers aan dat men zich gemakkelijk aan de 

ploegenwissel kon aanpassen. Toch gaf 17,5 % van de respondenten 

aan dat men zich moeilijk kon aanpassen. Ten slotte vond 2,4 % dat 

men zich helemaal niet kon aanpassen (figuur 13). 
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Figuur 13: het vermogen om zich aan te passen 

 

 

2.3.16 Overgang van de shiften 
 

Figuur 14 toont aan welke overgang men fysiek het zwaarst vond. De 

volgende percentages werden gevonden: 

- 1,6 % van de ochtendshift naar de namiddagshift 

- 2,4 % van de ochtendshift naar de nachtshift 

- 0,8 % van de namiddagshift naar de nachtshift 

- 41,9 % van de namiddagshift naar de ochtendshift 

- 41,1 % van de nachtshift naar de ochtendshift 

- 0,8 % van de nachtshift naar de namiddagshift 

- 11,3 % koos voor de antwoordmogelijkheid ‘andere’ 

Hier kent de antwoordmogelijkheid ‘andere’ een andere invulling als 

voorheen. De keuze voor een dergelijk antwoord werd echter niet 

consequent verduidelijkt. Sommigen gaven aan dat geen enkele 

overgang fysiek zwaar werd bevonden. 
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Figuur 14: overgang die fysiek het zwaarst is 

 

 

2.3.17 De tevredenheid over de arbeidstijdregeling van de 

ploegen 
 

De tevredenheid over de arbeidstijdregeling van de ploegen werd 

bevraagd. Van de ondervraagde verpleegkundigen was er 3,1 % 

helemaal niet, 3,1 % nauwelijks, 20,9 % in beperkte mate, 61,2 % in 

grote mate en 11,6 % in zeer grote mate tevreden met de huidige 

regeling (figuur 15). 
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Figuur 15: tevredenheid over de arbeidstijdregeling van de 

ploegen 

 

 

2.3.18 De tevredenheid over de regeling van de rustdagen 
 

De mate van tevredenheid over de regeling van de rustdagen werd 

nagegaan. Van de ondervraagden was er 3,1 % helemaal niet, 3,1 % 

nauwelijks, 22,5 % in beperkte mate, 58,9 % in grote mate en 12,4 % 

in zeer grote mate tevreden (figuur 16). 

 
Figuur 16: tevredenheid over de regeling van de rustdagen 
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2.3.19 De vrije weekends en de tevredenheid hieromtrent 
 

Er werd gevraagd naar het aantal vrije weekends in de afgelopen 

maand. Daarnaast werd de vraag gesteld of men daarmee tevreden 

was.  

Er werd een onderscheid gemaakt tussen de diensten 

operatiekwartier en intensieve zorg. De personen van de dienst 

operatiekwartier hadden namelijk meer vrije weekends. Dit was te 

wijten aan het gebruik van wachtdiensten. Sommige 

verpleegkundigen beschouwden de weekends waarin ze van wacht 

waren als vrije weekends, terwijl anderen dit niet deden. 

Van de deelnemers was er 4 % die 0,4 weekends op een maand vrij 

was. Dit is geen afgerond getal, omdat het hier gaat om één vrij 

weekend om de tien weken. Daarnaast had 4 % van de deelnemers 

één weekend vrij, 12 % twee weekends, 12 % drie weekends en 

68 % vier weekends in één maand vrij (figuur 17).  

Van de verpleegkundigen die werkten op de dienst intensieve zorg 

had 17,6 % één weekend, 67,6 % twee weekends, 9,8 % drie 

weekends en 4,9 % vier weekends vrij in de afgelopen maand (figuur 

18).  

 
Figuur 17: aantal vrije weekends in één maand (operatiekwartier) 
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Figuur 18: aantal vrije weekends in één maand (intensieve zorg) 

 

Zoals eerder vermeld, werd er gepolst naar de tevredenheid over het 

aantal vrije weekends. 

Van de verpleegkundigen van de dienst operatiekwartier was 87,5 % 

tevreden over het aantal vrije weekends van de afgelopen maand. 

Van de verpleegkundigen van de dienst intensieve zorg was 77,4 % 

tevreden. 

 

 

2.3.20 De voorkeur voor een vrije weekdag 
 

Figuren 19 en 20 tonen op welke dag men op regelmatige basis 

verkoos vrij te zijn. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de 

diensten operatiekwartier en intensieve zorg. Zoals hierboven 

vermeld verschillen de vrije dagen van de dienst operatiekwartier 

met deze van de dienst intensieve zorg. 

Van de deelnemers van de dienst operatiekwartier verkoos 12,5 % 

maandag, 8,3 % dinsdag, 20,8 % woensdag, 4,2 % donderdag en 

25 % vrijdag. Verder had 29,2 % geen voorkeur.  

Van de verpleegkundigen van de dienst intensieve zorg verkoos 

3,1 % maandag, 2,1 % dinsdag, 20,6 % woensdag, 5,2 % donderdag, 

21,6 % vrijdag, 4,1 % zaterdag en 1% zondag. Daarnaast had 42,3 % 

geen voorkeur. 
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Figuur 19: voorkeur voor een vrije weekdag (operatiekwartier) 

 

 
Figuur 20: voorkeur voor een vrije weekdag (intensieve zorg) 
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Er werd getracht het verband tussen enerzijds gezinnen met jonge 

kinderen en anderzijds de voorkeur voor een vrije dag gedurende de 

week na te gaan. Dit verband kon echter niet achterhaald worden. De 

Chi-kwadraattest was hiervoor geschikt. Het aantal deelnemers was 

te beperkt om te voldoen aan de voorwaarden voor het uitvoeren van 

deze test. 

 

 

2.3.21 De tevredenheid over de begin- en einduren van de 

verschillende shiften 
 

Tabel 7 in hoofdstuk 2.3.7. geeft een overzicht van de verschillende 

shiften die de verpleegkundigen hadden. 

Hier gingen we na of men tevreden was over het begin- en einduur 

van iedere shift. Indien men niet tevreden was, was er de 

mogelijkheid om dit te verduidelijken. Een dergelijke toelichting 

gebeurde slechts sporadisch. 

 

 

Ochtendshift 

 

Van de verpleegkundigen was er 0,9 % nauwelijks, 15,1 % in 

beperkte mate, 59,4 % in grote mate en 24,5 % in zeer grote mate 

tevreden met het begin van de ochtendshift (figuur 21). 

Met het einde van de ochtendshift was 1 % nauwelijks, 6,7 % in 

beperkte mate, 66,7 % in grote mate en 25,7 % in zeer grote mate 

tevreden (figuur 22).  

 
Figuur 21: tevredenheid over het begin van de ochtendshift 
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Figuur 22: tevredenheid over het einde van de ochtendshift 

 

 

Namiddagshift 

 

Van de deelnemers was er 1,7 % helemaal niet, 1,7 % nauwelijks, 

16,7 % in beperkte mate, 66,7 % in grote mate en 13,3 % in zeer 

grote mate tevreden met het begin van de namiddagshift (figuur 23). 

Met het einde van de namiddagshift was 3,3 % helemaal niet, 0,8 % 

nauwelijks, 21,7 % in beperkte mate, 61,7 % in grote mate en 12,5 % 

in zeer grote mate tevreden (figuur 24). 

 
Figuur 23: tevredenheid over het begin van de namiddagshift 
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Figuur 24: tevredenheid over het einde van de namiddagshift 

 

 

Nachtshift 

 

Van de deelnemers was 0,9 % helemaal niet, 1,8 % nauwelijks, 

19,3 % in beperkte mate, 65,1 % in grote mate en 12,8 % in zeer 

grote mate tevreden met het begin van de nachtshift (figuur 25). 

Met het einde van de nachtshift was 2,8 % helemaal niet, 0,9 % 

nauwelijks, 20,6 % in beperkte mate, 62,6 % in grote mate en 13,1 % 

in zeer grote mate tevreden (figuur 26). 

 
Figuur 25: tevredenheid over het begin van de nachtshift 
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Figuur 26: tevredenheid over het einde van de nachtshift 

 

 

2.3.22 De tevredenheid over de pauzes 
 

De mate waarin men tevreden was met de regeling van de pauzes 

werd nagegaan. 

Met het tijdstip van de pauzes was 5,3 % helemaal niet, 12,4 % 

nauwelijks, 27,4 % in beperkte mate, 45,1 % in grote mate en 9,7 % 

in zeer grote mate tevreden (figuur 27). 

 
Figuur 27: tevredenheid over het tijdstip van de pauzes 
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2.3.23 Huidig roulement en de voorkeur voor een bepaald 

roulement 
 

Er werd bevraagd in welke roulement men zat: een regelmatig - , 

ongelmatig - of flexibel roulement. 

Een regelmatig roulement is een vast uurrooster dat een cyclus volgt 

en zich dus herhaalt. Occasioneel kan dit wijzigen bij een specifiek 

verzoek.  

Een onregelmatig roulement is een uurrooster dat zich niet op basis 

van een regelmatig patroon herhaalt. Met individuele preferenties 

wordt er geen rekening gehouden. 

Bij een flexibel roulement wordt eerst nagegaan wat de preferenties 

zijn vooraleer men het uurrooster kent. 

Na bevraging van het huidig roulement werd getoetst naar de 

voorkeur voor een bepaalde roulement. 

Van de deelnemers had 64, 6 % een regelmatig roulement, 2,4 % een 

onregelmatig roulement en 33,1 % een flexibele roulement (figuur 

28). 

In het onderzoek verkoos 63,6 % een regelmatig roulement. Terwijl 

36,8 % een flexibel roulement verkoos. Er was niemand die een 

onregelmatig roulement verkoos. 

 
Figuur 28: huidig roulement 
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Tabel 13 geeft een gedetailleerd overzicht over de voorkeur die men 

had naargelang het roulement waarin men werkte. 

 

Tabel 13: huidig roulement versus voorkeur roulement 

ROULEMENT Huidig roulement Voorkeur roulement 

  Aantal Aantal 

Regelmatig 

roulement 82 76 regelmatig roulement 

    

0 onregelmatig 

roulement 

    5 flexibel roulement 

Onregelmatig 

roulement 3 1 regelmatig roulement 

    

0 onregelmatig 

roulement 

    1 flexibel roulement 

Flexibel 

roulement 42 2 regelmatig roulement 

    

0 onregelmatig 

roulement 

    40 flexibel roulement 

 

 

2.3.24 Zeggenschap over de opstelling van het uurrooster 
 

Figuur 29 toont in welke mate men zeggenschap had over de 

opstelling van het uurrooster. Van de verpleegkundigen had 18,1 % 

helemaal niet, 8,7 % nauwelijks, 29,1 % in beperkte mate, 35,4 % in 

grote mate en 8,7 % in zeer grote mate zeggenschap over de 

opstelling. 

De wenselijkheid om hierover zeggenschap te hebben wordt 

weergeven door figuur 30. Van de deelnemers vond 7,3 % het 

helemaal niet, 4,9 % nauwelijks, 22,8 % in beperkte mate, 39 % in 

grote mate en 26 % in zeer grote mate noodzakelijk om hierover 

zeggenschap te hebben. 
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Figuur 29: zeggenschap over de opstelling van het uurrooster 

 

 
Figuur 30: de wens om zeggenschap over de opstelling van het 

uurrooster te hebben 
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2.3.25 Variabele ploegen 
 

Er werd gevraagd of men bereid was te werken met variabele 

ploegen. Dit houdt in dat men op een bepaalde dag bijvoorbeeld vier 

uren werkt en op een andere dag 11 uren.  

In dit onderzoek bleek dat 76,2 % helemaal niet, 10,3 % nauwelijks, 

9,5 % in beperkte mate, 2,4 % in grote mate en 1,6 % in zeer grote 

mate bereid was om met variabele ploegen te werken (figuur 31). 

 
Figuur 31: bereidheid om met variabele ploegen te werken 

 

 

2.3.26 Bereidheid om langer te werken dan negen uren per 

shift  
 

Van de deelnemers was er 39,7 % helemaal niet, 12,7 % nauwelijks, 

29,4 % in beperkte mate, 11,9 % in grote mate en 6,3 % in zeer grote 

mate te vinden om langer dan negen uren te werken (figuur 32). 
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Figuur 32: voorkeur om langer dan negen uren te werken 

 

 

2.3.27 De invloed van ploegenarbeid op de gezondheid 
 

In welke mate ploegenarbeid de gezondheid beïnvloedt werd 

bevraagd. Hierbij werd er een onderscheid gemaakt tussen het 

fysieke en mentale aspect van gezondheid. 

Van de deelnemers was er 5,6 % die helemaal geen, 20 % die 

nauwelijks, 37,6 % die in beperkte mate, 26,4 % die in grote mate en 

10,4 % die in zeer grote mate invloed ervoeren op hun fysieke 

gezondheid (figuur 33). 

Daarnaast vond 9,5 % helemaal niet, 31 % nauwelijks, 35,7 % in 

beperkte mate, 14,3 % en 9,5 % in zeer grote mate dat ploegenarbeid 

een invloed had op de geestelijke gezondheid (figuur 34). 
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Figuur 33: invloed van ploegenarbeid op de gezondheid (fysiek) 

 

 

 
Figuur 34: invloed van ploegenarbeid op de gezondheid (mentaal) 
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Er werd nagegaan of leeftijd een rol speelde in de keuze van de 

antwoordmogelijkheden. Hiervoor was de Kruskal-Wallis toets 

geschikt. Dit werd toegepast voor zowel het fysieke als het mentale 

aspect van de gezondheid. De resultaten van deze test kan men 

terugvinden in tabel 14. Voor beide variabelen kon men een trend tot 

significantie vaststellen. In dit onderzoek had de leeftijd geen invloed 

op de beleving die men had omtrent de invloed van ploegenarbeid op 

de gezondheid. 

 

Tabel 14: Kruskal-Wallis toets voor de leeftijd en de beleving 

van de gezondheid 

LEEFTIJD fysiek mentaal 

 p-waarde 0,063 0,07 

 

Er werd niet onderzocht of anciënniteit bepalend was voor de keuze 

van de antwoordmogelijkheden. Anciënniteit correleerde met de 

leeftijd en zou gelijkaardige resultaten opleveren. De Pearson 

Correlatie was 0,929 met een p-waarde < 0,001. 

 

 

2.3.28 De invloed van gezondheidsklachten op de 

tevredenheid over het uurrooster 
 

Indien men gezondheidsklachten ondervond, kon men aangeven in 

welke mate deze de tevredenheid over het uurrooster beïnvloedden. 

Van de verpleegkundigen vond 15 % helemaal niet, 39,2 % 

nauwelijks, 29,2 % in beperkte mate, 15 % in grote mate en 1,7 % in 

zeer grote mate dat de klachten een invloed hadden op de 

tevredenheid (figuur 35). 
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Figuur 35: de impact van gezondheidsklachten op de 

tevredenheid over het uurrooster 

 

 

2.3.29 Gezondheidsvoorlichting en -bevordering 
 

De behoefte aan een opleiding om beter om te kunnen gaan met 

ploegenarbeid werd bevraagd. Voorbeelden waren voedseladvies, 

stress- en slaapmanagement. 

In het onderzoek had 45,7 % helemaal niet, 25,2 % nauwelijks, 

18,9 % in beperkte mate, 7,9 % in grote mate en 2,4 % in zeer grote 

mate nood aan een dergelijke opleiding (figuur 36). 

 
Figuur 36: de behoefte aan een opleiding om beter met 

ploegenarbeid om te kunnen gaan 
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2.3.30 De fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en 

de emotionele stress tijdens de ochtendshift 
 

Voor de ochtend-, namiddag- en nachtshift werden de fysieke en 

mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele stress 

nagegaan.  

Allereerst bekijken we de elementen in relatie tot de ochtendshift. 

Hierbij dient een kleine kanttekening gemaakt te worden. 

De uren van de verschillende shifts varieerden naargelang de dienst 

en het ziekenhuis. Hierdoor werkten sommige verpleegkundigen 

geen ochtendshift. Het begin van de dagshift verschilde slechts een 

half uur van de ochtendshift van een andere afdeling in hetzelfde 

ziekenhuis. Mede daarom hebben enkele van deze verpleegkundigen 

ook deze vraag ingevuld. De resultaten van de dagshift werden 

verwerkt met de resultaten van de ochtendshift.  

 

 

Fysieke werkbelasting 

 

De fysieke werkbelasting tijdens de ochtendshift werd door 0,8 % als 

redelijk licht, door 23,7% als normaal, door 61,9 % als redelijk 

zwaar en door 13,6 % als extreem zwaar beoordeeld (figuur 37).  

 
Figuur 37: fysieke werkbelasting tijdens de ochtendshift 
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Mentale werkbelasting 

 

De mentale werkbelasting tijdens de ochtendshift werd door 9,3 % 

als redelijk licht, door 49,2 % als normaal, door 35,6 % als redelijk 

zwaar en door 5,9 % als extreem zwaar ervaren (figuur 38). 

 
Figuur 38: mentale werkbelasting tijdens de ochtendshift 

 

 

Tijdsdruk 

 

De tijdsdruk tijdens de ochtendshift werd door 0,8 % als extreem 

licht, door 0,8 % als redelijk licht, door 20,3 % als normaal, door 

59,3 % als redelijk zwaar en door 18,6 % als extreem zwaar ervaren 

(figuur 39). 

 
Figuur 39: tijdsdruk tijdens de ochtendshift 
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Emotionele stress 

 

De emotionele stress tijdens de ochtendshift werd door 4,3 % als 

extreem licht, door 13,8 % als redelijk licht, door 56 % als normaal, 

door 21,6 % als redelijk zwaar en door 4,3 % als extreem zwaar 

bestempeld (figuur 40). 

 
Figuur 40: emotionele stress tijdens de ochtendshift 

 

Men trachtte na te gaan of de leeftijd een invloed had op de beleving 

van de fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de 

emotionele stress tijdens de ochtendshift. 

Voor de variabele mentale werkbelasting werd de Kruskal-Wallis 

test aangewend. Er werd geen significant resultaat gevonden (p-

waarde = 0,164). Met andere woorden, leeftijd had in dit onderzoek 

geen invloed op de beleving van de mentale werkbelasting tijdens de 

ochtendshift.  

Voor de variabelen fysieke werkbelasting, de tijdsdruk en de 

emotionele stress waren de percentages van enkele 

antwoordmogelijkheden te klein om bovenstaande test uit te voeren. 

Antwoorden werden samengebracht zodat nieuwe categorieën 

gevormd werden. Volledigheidshalve hoort er vermeld te worden dat 

categorie 1 de antwoordmogelijkheden ‘extreem licht’, ‘redelijk 

licht’ en ‘normaal’ bevatte. ‘Redelijk zwaar’ en ‘extreem zwaar’ 

bevonden zich onder categorie 2. De Mann-Whitney U test werd 

gebruikt (tabel 15). 
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Ook hier werd geen significant resultaat gevonden. De leeftijd had 

binnen deze onderzoekspopulatie geen invloed op de beleving van de 

fysieke werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele stress tijdens de 

ochtendshift. 

 

Tabel 15: Mann-Whitney U test voor de fysieke werkbelasting, 

de tijdsdruk en de emotionele stress  tijdens de ochtendshift 

LEEFTIJD 

 fysieke 

werkbelasting tijdsdruk 

emotionele 

stress 

p-waarde 0,806 0,72 0,185 

 

 

2.3.31 De fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en 

de emotionele stress tijdens de namiddagshift 
 

De fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele 

stress tijdens de namiddagshift werd bevraagd. 

 

 

Fysieke werkbelasting 

 

De fysieke werkbelasting gedurende de namiddagshift werd door 

10,3 % van de ondervraagde verpleegkundigen als redelijk licht, 

door 61,5 % als normaal, door 27,4 % als redelijk zwaar en door 

0,9 % als extreem zwaar ervaren (figuur 41). 

 
Figuur 41: fysieke werkbelasting tijdens de namiddagshift 
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Mentale werkbelasting 

 

De mentale werkbelasting werd door 12 % beoordeeld als redelijk 

licht, door 59 % als normaal, door 27,4 % als redelijk zwaar en door 

1,7 % als extreem zwaar (figuur 42). 

 
Figuur 42: mentale werkbelasting tijdens de namiddagshift 

 

 

Tijdsdruk 

 

De tijdsdruk werd door 7,7 % als redelijk licht, door 65 % als 

normaal, door 25,6 % als redelijk zwaar en door 1,7 % als extreem 

zwaar beoordeeld (figuur 43). 

 
Figuur 43: tijdsdruk tijdens de namiddagshift 
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Emotionele stress 

 

De emotionele stress tijdens de namiddagshift werd door 3,5 % als 

extreem licht, door 15,7 % als redelijk licht, door 59,1 % als normaal, 

door 18,3 % als redelijk zwaar en door 3,5 % als extreem zwaar 

ervaren (figuur 44). 

 
Figuur 44: emotionele stress tijdens de namiddagshift 

 

Er werd nagegaan of leeftijd een invloed had op de fysieke en 

mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele stress tijdens 

de namiddagshift. Om dit te onderzoeken was het noodzakelijk om 

bepaalde antwoordmogelijkheden samen te voegen tot nieuwe 

categorieën. Er werden andere categorieën gevormd dan in het 

voorafgaande hoofdstuk. De manier van samenbrengen was immers 

afhankelijk van de percentages per antwoordmogelijkheid. 

Ter verduidelijking, de antwoordmogelijkheden ‘extreem licht’ en 

‘redelijk licht’ werden samengebracht tot categorie 1. ‘Normaal’ 

werd categorie 2. ‘Redelijk zwaar’ en ‘extreem zwaar’ vormden 

categorie 3. 

De Kruskal-Wallis test kon worden aangewend. De resultaten van 

deze test kan men terugvinden in tabel 16. 

Men kan besluiten dat de leeftijd geen invloed had op de beleving 

van de fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de 

emotionele stress tijdens de namiddagshift. Er werden immers geen 

significante resultaten gevonden. 
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Tabel 16: Kruskal-Wallis test voor de fysieke en mentale 

werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele stress tijdens de 

namiddagshift 

LEEFTIJD 

fysieke 

werkbelasting 

mentale 

werkbelasting tijdsdruk 

emotionele 

stress 

p-waarde 0,725 0,237 0,29 0,153 

 

 

2.3.32 De fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en 

de emotionele stress tijdens de nachtshift 
 

Er werd gevraagd op welke manier men de nachtshift ervoer op vlak 

van de fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de 

emotionele stress. 

 

 

Fysieke werkbelasting 

 

De fysieke werkbelasting tijdens de nachtshift werd door 22,7 % als 

redelijk licht, door 41,8 % als normaal, door 27,3 % als redelijk 

zwaar en door 8,2 % als extreem zwaar beleefd (figuur 45). 

 
Figuur 45: fysieke werkbelasting tijdens de nachtshift 
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Mentale werkbelasting 

 

De mentale werkbelasting werd door 2,7 % als extreem licht, door 

10,9 % als redelijk licht, door 47,3 % als normaal, door 27,3 % als 

redelijk zwaar en door 11,8 % als extreem zwaar beoordeeld (figuur 

46).  

 
Figuur 46: mentale werkbelasting tijdens de nachtshift 

 

 

Tijdsdruk 

 

De tijdsdruk tijdens de nachtshift werd door 2,7 % als extreem licht, 

door 28,2 % als redelijk licht, door 55,5 % als normaal, door 10,9 % 

als redelijk zwaar en door 2,7 % als extreem zwaar ervaren (figuur 

47). 

 
Figuur 47: tijdsdruk tijdens de nachtshift 
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Emotionele stress 

 

Emotionele stress werd door 6,5 % als extreem licht, door 22,2 % als 

redelijk licht, door 47,2 % als normaal, door 16,7 % als redelijk 

zwaar en door 7,4 % als extreem zwaar beleefd (figuur 48). 

 
Figuur 48: emotionele stress tijdens de nachtshift 

 

 

Zoals bij de bevraging rond de ochtendshift en de namiddagshift 

werd ook hier nagegaan of de leeftijd een rol speelde in de beleving 

van de fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de 

emotionele stress tijdens de nachtshift. Om dit na te gaan, was de 

Kruskal-Wallis test geschikt. 

Echter moesten bij twee variabelen, de mentale werkbelasting en de 

tijdsdruk, nieuwe categorieën gevormd worden. Dit was 

noodzakelijk aangezien de percentages van bepaalde 

antwoordmogelijkheden van deze variabelen te laag waren. 

Concreet hield dit in dat ‘extreem licht’ en ‘redelijk licht’ 

samengebracht werden tot categorie 1. ‘Normaal’ werd categorie 2. 

‘Redelijk zwaar’ en ‘extreem zwaar’ vormden categorie 3.  

Tabel 17 geeft de p-waarden weer. Voor de variabelen fysieke en 

mentale werkbelasting werden er significante resultaten gevonden. 

Dit betekende dat leeftijd een rol speelde in de beleving van de 

fysieke en mentale werkbelasting tijdens de nachtshift. 
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Tabel 17: Kruskal-Wallis test voor de fysieke en mentale 

werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele stress tijdens de 

nachtshift 

 

fysieke 

werkbelasting 

mentale 

werkbelasting tijdsdruk 

emotionele 

stress  

p-waarde 0,014 0,046 0,223 0,174  

 

 

Leeftijd en de beleving van de fysieke werkbelasting 

 

Eerst wordt de variabele fysieke werkbelasting nader besproken. De 

Mann-Whitney U test werd gebruikt om na te gaan tussen welke 

antwoordmogelijkheden een significant verschil schuilde. 

Tabel 18 geeft een overzicht van de p-waarden. De verpleegkundigen 

die kozen voor de antwoordmogelijkheden ‘redelijk licht’ en 

‘normaal’ verschilden significant in leeftijd. Een significant verschil 

in leeftijd was eveneens merkbaar tussen de deelnemers die de 

fysieke werkbelasting ‘redelijk licht’ en ‘redelijk zwaar’ vonden. 

Onder de deelnemers die kozen voor de categorieën ‘redelijk licht’ 

en ‘zwaar’ was er ook een significant verschil in leeftijd merkbaar. 

 

Tabel 18: Mann-Whitney U test voor de leeftijd en de fysieke 

werkbelasting tijdens de nachtshift 

vergelijking tussen 2 categorieën p-waarde 

redelijk licht - normaal 0,017 

redelijk licht - redelijk zwaar 0.002 

redelijk licht - extreem zwaar 0,047 

normaal - redelijk zwaar 0,478 

normaal - extreem zwaar 0,455 

redelijk zwaar - extreem zwaar 0,641 

 

Tabel 19 en figuur 49 geven een bijkomende verduidelijking. 

Van de personen, die de fysieke werkbelasting tijdens de nachtshift 

als ‘redelijk licht’ beleefden, was 50 % tussen de 25 en de 39 jaar. 

Van de deelnemers, die vonden dat de fysieke werkbelasting 

‘normaal’ was, was 50 % tussen de 29 en de 49 jaar. Van diegenen, 

die dit ‘redelijk zwaar’ vonden, was 50 % tussen de 32 en 50 jaar. 
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Van de personen, die getuigden dat de fysieke werkbelasting 

‘extreem zwaar’ was, was 50 % tussen de 35 en de 52 jaar. 

 

Tabel 19: beschrijvende parameters van de leeftijd 

onderverdeeld volgens de antwoordmogelijkheden van de fysieke 

werkbelasting tijdens de nachtshift 

 mediaan (in jaren) IQR (in jaren) 

redelijk licht 28 [25-39] 

normaal 39 [29-49] 

redelijk zwaar 40 [32-50] 

extreem zwaar 40 [35-52] 

 

 

 
Figuur 49: de leeftijd onderverdeeld volgens de 

antwoordmogelijkheden van de fysieke werkbelasting tijdens de 

nachtshift 

 

 

Leeftijd en de beleving van de mentale werkbelasting 

 

Hierboven werd reeds aangetoond dat de leeftijd een rol speelde in 

de beleving van de mentale werkbelasting. Dit kon worden nagegaan 

nadat er nieuwe categorieën werden gevormd. Deze werden bij de 

volgende testen behouden. Onder categorie 1 werden ‘extreem 
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licht‘ en ‘redelijk licht’ gegroepeerd. ‘Normaal’ werd benoemd als 

categorie 2. Categorie 3 bevatte ‘redelijk zwaar’ en ‘extreem zwaar’. 

De Mann-Whitney U test was de aangewezen test. Hierdoor kon men 

achterhalen tussen welke categorieën de leeftijd significant 

verschilde. 

Tabel 20 geeft een overzicht van de p-waarden. De personen die 

vonden dat de mentale werkbelasting tijdens de nachtshift ‘extreem 

licht’ of ‘redelijk licht’ was (categorie 1) verschilden significant in 

leeftijd met de verpleegkundigen die vonden dat de werkbelasting 

‘normaal’ was (categorie 2). 

De deelnemers die vonden dat de mentale werkbelasting ‘extreem 

licht’ of ‘redelijk licht’ was, verschilden eveneens significant in 

leeftijd met diegenen die de mentale arbeid ‘redelijk zwaar’ of 

‘extreem zwaar’ achtten (categorie 3). 

 

Tabel 20: Mann-Whitney U test voor de leeftijd en de mentale 

werkbelasting tijdens de nachtshift 

vergelijking tussen 2 categorieën p-waarde 

categorie 1 - categorie 2 0,011 

categorie 1 - categorie 3 0.044 

categorie 2 - categorie 3 0,838 

 

Tabel 21 en figuur 50 geven een extra verduidelijking. De helft van 

de personen die de mentale werkbelasting ‘extreem licht’ of ‘redelijk 

licht’ vond (categorie 1), was tussen de 25 en 40 jaar. De helft van de 

deelnemers die de mentale werkbelasting als ‘normaal’ beschouwde 

(categorie 2), was tussen de 30 en 48 jaar. De helft van de 

verpleegkundigen die de werkbelasting tijdens de nachtshift als 

‘redelijk zwaar’ of ‘extreem zwaar’ beleefde (categorie 3), was 

tussen de 28 en 50 jaar. 
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Tabel 21: beschrijvende parameters van de leeftijd 

onderverdeeld volgens de categorieën van de mentale 

werkbelasting tijdens de nachtshift 

 Mediaan (in jaren) IQR (in jaren) 

categorie 1 27 [25-40] 

categorie 2 40 [30-48] 

categorie 3 37 [28-50] 

 

 

 
Figuur 50: de leeftijd onderverdeeld volgens de categorieën van 

de mentale werkbelasting tijdens de nachtshift 

 

 

2.3.33 Het sociaal leven 
 

In de enquête werden vragen gesteld die betrekking hadden tot het 

sociaal leven. Dit is een ruim begrip die aan de deelnemers 

verduidelijkt werd. Met sociaal leven werden de sociale contacten 

met vrienden, familie en lidmaatschap bij groeperingen of 

verenigingen bedoeld. 
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Ploegenarbeid  

 

In de enquête werd gevraagd of ploegenarbeid op zich de combinatie 

van werktijd en sociaal leven bemoeilijkte. 

Van de deelnemers vond 2,3 % helemaal niet, 3,9 % nauwelijks, 

32 % in beperkte mate, 46,1 % in grote mate en 15,6 % in zeer grote 

mate dat ploegenwerk de combinatie van werktijd en sociaal leven 

bemoeilijkte (figuur 51). 

 
Figuur 51: de invloed van ploegenarbeid op de combinatie 

werktijd en sociaal leven 

 

Aan de verpleegkundigen met kinderen werd gevraagd of 

ploegenarbeid de combinatie werktijd en gezin bemoeilijkte. 

Van de respondenten vond 2,8 % helemaal niet, 7 % nauwelijks, 

40,8 % in beperkte mate, 33,8 % in grote mate en 15,5 % in zeer 

grote mate dat ploegenwerk de combinatie werktijd en gezin 

bemoeilijkte (figuur 52). 
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Figuur 52: de invloed van ploegenarbeid op de combinatie 

werktijd en gezin 

 

 

Weekendwerk 

 

Van de verpleegkundigen vond 4 % nauwelijks, 24,2 % in beperkte 

mate, 41,1 % in grote mate en 30,6 % in zeer grote mate dat 

weekendwerk de combinatie van werktijd en sociaal leven 

bemoeilijkte (figuur 53). 

 
Figuur 53: de invloed van weekendwerk op de combinatie 

werktijd en sociaal leven 
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Werken op feestdagen 

 

Van de deelnemers vond 0,8 % helemaal niet, 7,9 % nauwelijks, 

27,6 % in beperkte mate, 37,8 % in grote mate en 26 % in zeer grote 

mate dat het werken op feestdagen de combinatie werktijd en sociaal 

leven bemoeilijkte (figuur 54). 

 
Figuur 54: de invloed van werken op feestdagen op de 

combinatie werktijd en sociaal leven 

 

 

De verschillende ploegen 

 

Er werd gevraagd welke shift de grootste impact kende op het sociaal 

leven. 

Van de deelnemers vond 2,4 % dat de ochtendshift, 39,2 % dat de 

namiddagshift en 58,4 % dat de nachtshift de grootste negatieve 

impact kende op het sociaal leven (figuur 55). 

 
Figuur 55: de shift met de grootste impact op het sociaal leven 
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2.3.34 De partner 
 

Er werd gevraagd naar de steun van de partner in de uitvoering van 

ploegenarbeid.  

Daarnaast trachtte men aan de hand van de enquête na te gaan wat de 

werktijdregeling van de partner was. Ten slotte werd er gevraagd of 

er enige overeenstemming was met de eigen arbeidsregeling en of dit 

gewenst was. 

 

 

Steun van de partner 

 

Van de verpleegkundigen kreeg 3,8 % totaal geen steun, 6,7 % 

redelijk geen steun, 42,9 % redelijk steun en 39 % veel steun van de 

partner. Vervolgens gaf 7,6 % aan dat hun partner onverschillig was 

(figuur 56). 

 
Figuur 56: steun van de partner 

 

 

De werktijdregeling van de partner 

 

Van de partners verrichtte 62,3 % dagarbeid, 6,6 % ploegen zonder 

nachten, 17 % ploegen met nachten en 2,8 % permanent nachtarbeid. 

Daarnaast koos 11,3 % van de ondervraagden voor de 

antwoordmogelijkheid ‘andere’ (figuur 57). 
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De deelnemers hadden de mogelijkheid om het antwoord ‘andere’ te 

nuanceren. Doch werd dit niet vaak verduidelijkt. Sommige 

deelnemers gaven aan dat ze voor de antwoordmogelijkheid ‘andere’ 

kozen, omdat de partner zelfstandige van beroep was. 

 
Figuur 57: werktijdregeling van de partner 

 

 

Overeenstemming met de arbeidstijdregeling van de partner 

 

In 33 % van de gevallen was er helemaal geen, in 24,3 % nauwelijks, 

in 24,3 % in beperkte mate, in 15,5 % in grote mate en in 2,9 % in 

zeer grote mate overeenstemming met de arbeidstijdregeling van de 

partner (figuur 58). 

 
Figuur 58: overeenstemming van de arbeidstijdregeling van de 

partner met die van de verpleegkundige 
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Er werd getracht het verband na te gaan tussen enerzijds de 

overeenstemming van de arbeidstijdregeling met de partner en 

anderzijds de invloed die ploegenarbeid heeft op de combinatie van 

het gezin en de werktijd. Figuur 52 toont de invloed van 

ploegenarbeid op de combinatie werktijd en gezin. De vraag zou dus 

gesteld kunnen worden of de overeenstemming van de 

arbeidstijdregeling met de partner hierin een rol speelde.  

Dit kon echter niet worden nagegaan. Omwille van een beperkte 

steekproefgrootte had de Chi-kwadraattoets te weinig ‘power’ om 

een statistisch relevant verband aan te tonen. 

 

 

De wens tot overeenstemming met de arbeidstijdregeling van de 

partner 

 

Er werd aan de verpleegkundigen gevraagd of ze het nodig achtten 

dat het roulement overeenstemde met de werktijdregeling van de 

partner. 

Van de deelnemers vond er 7,7 % dit helemaal niet, 6,7 % dit 

nauwelijks, 28,8 % dit in beperkte mate, 35,6 % dit in grote mate en 

21,2 % dit in zeer grote mate wenselijk (figuur 59). 

 
Figuur 59: de wens tot overeenstemming met de werktijdregeling 

van de partner 
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Men wilde het verband nagaan tussen enerzijds het hebben van jonge 

kinderen en anderzijds de wenselijkheid voor overeenstemming met 

de werktijdregeling van de partner. Hiervoor was het aangewezen om 

de Chi-kwadraattoets te gebruiken. Om te voldoen aan de 

voorwaarden voor het uitvoeren van deze test, was het noodzakelijk 

nieuwe categorieën te vormen (tabel 22). Dit resulteerde in een p-

waarde van 0,333. In dit onderzoek kon er dus geen significant 

verband aangetoond worden tussen het hebben van jonge kinderen en 

de wens dat het roulement overeenstemt met de werktijdregeling van 

de partner. 

 

Tabel 22: gezin met al dan niet jonge kinderen en de wens tot 

overeenstemming met de arbeidstijdregeling van de partner 

 

gezin met jonge 

kinderen 

totaal geen   wel    

de wens tot 

overeenstemming van 

het huidig roulement 

met de 

arbeidstijdregeling van 

de partner 

helemaal niet 

en nauwelijks 

aantal 29 28 57 

% 63% 52,8% 57,6% 

in beperkte 

mate 

aantal 8 16 24 

% 17,4% 30,2% 24,2% 

in grote mate 

en in zeer 

grote mate 

aantal 9 9 18 

% 19,6% 17% 18,2% 

totaal aantal 46 53 99 

% 100% 100% 100% 
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2.4 Discussie  
 

De belangrijkste onderdelen van de resultaten worden in dit 

hoofdstuk nader besproken. Een gedetailleerd overzicht kan men in 

het vorige hoofdstuk terugvinden. 

 

 

Het deeltijds werken 

 

Volgens Gryp et al. (2004) ondervinden naast de verpleegkundige 

ook de gezinsleden de gevolgen van ploegenarbeid. Leonard (1998) 

vertelt dat vrouwen o.a. omwille van familiale redenen, namelijk de 

gezinstaken, kiezen voor het deeltijds werken. Dit kan ondermeer 

verklaren waarom er een significant verband gevonden werd tussen 

verpleegkundigen die deeltijds werkten en verpleegkundigen met 

minstens één kind dat 18 jaar of jonger was. 

Daarnaast waren deeltijds werkende verpleegkundigen significant 

ouder dan de voltijds werkenden. Dit was niet verrassend. De 

biologische klok is, naarmate men ouder wordt, moeilijker te 

verzetten (Leonard, 1998; Smits & Braam, 2003). Ook daalt de 

tolerantie voor ploegenarbeid en nachtwerk met de leeftijd (Chung et 

al., 2009; Costa, 2005; Costa & Sartori, 2007; Leonard, 1998, Smits 

& Braam, 2003). De leeftijd voor verminderde tolerantie wordt 

gelegd tussen 40 en 50 jaar (Costa, 2005). Leonard (1998) vertelt dat 

de zwaarte van het werk een reden kan zijn voor het overstappen 

naar het deeltijds werken. In dit onderzoek kende de leeftijd een rol 

in de beleving van de fysieke en mentale werkbelasting tijdens de 

nachtshift. 

 

 

Het aantal weken dat men op voorhand het uurrooster kende 

 

Uit het onderzoek bleek dat de verpleegkundigen het uurrooster 

gemiddeld 17,4 weken op voorhand kenden. Het minimum en het 

maximum waren hier respectievelijk één week en 52 weken. Dit 

grote verschil kan gedeeltelijk verklaard worden: verpleegkundigen 

met een regelmatig roulement kennen meestal hun uurrooster een 
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jaar op voorhand, maar door de wissels en toekenning van het verlof 

kan dit gereduceerd worden tot enkele weken.  

De meeste verpleegkundigen waren tevreden met het moment dat het 

uurrooster werd meegedeeld (87,3 %) en wensten dit niet eerder te 

kennen (69,1 %).  

Het aantal weken dat men op voorhand het uurrooster kende was 

significant hoger voor de personen die het uurrooster niet eerder 

wensten te kennen, dan diegenen die dit wel wilden. De mediaan van 

het aantal weken dat men op voorhand het uurrooster vernam, lag op 

acht weken bij de personen die de wens niet hadden om eerder het 

uurrooster te kennen. De mediaan lag op vier weken bij de personen 

die het uurrooster wel eerder wensten te kennen (zie hoofdstuk 

2.3.7.). 

Indien men op de afdeling niet lang op voorhand zijn uurrooster kent, 

kan men de oorzaak nagaan en de nodige stappen ondernemen om 

het uurrooster eerder kenbaar te maken. Dit zal niet altijd praktisch 

haalbaar zijn. Dan is het van belang om als 

afdelingsverantwoordelijke de achterliggende redenen aan de 

verpleegkundigen mee te delen. 

 

 

Het aantal achtereenvolgend gewerkte dagen 

 

Het gemiddeld aantal dagen dat men achtereenvolgend werkte tijdens 

de dag-, ochtend-, namiddag- en nachtshift was respectievelijk 

5,7 dagen,  4,8 dagen, 4 dagen  en 6,1 dagen. 

Vanuit de literatuur wordt dit niet aanbevolen. Korte 

beurtwisselingen kennen de voorkeur (Burgess, 2007; Knauth, 1996; 

Leonard, 1998, van Bemmel et al., 2001).  

De maxima van de dagen die men achtereenvolgend gewerkt heeft, 

waren 24, 16, 16 en 23 dagen voor de dag-, ochtend-, namiddag- en 

nachtshift. De correctheid van deze gegevens werd in vraag gesteld. 

Aangezien de enquêtes anoniem werden afgenomen, kon men de 

desbetreffende personen niet contacteren. Daarom werd hierover de 

mening gevraagd van mevrouw De Koster, diensthoofd van de 

directie verpleegkunde en vroedkunde in het Universitair Ziekenhuis 

van Brussel, en van mevrouw Goedertier, zorgmanager van de 
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kritieke diensten in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Naar hun 

mening was dit waarschijnlijk niet correct.  

Knauth (1996) raadt aan om maximaal zeven dagen 

achtereenvolgend te werken. De wetgeving trachtte te voorkomen dat 

men nog zeven dagen achtereenvolgend kon werken. Dit blijft echter 

toch mogelijk indien men de dagen over verschillende 

kalenderweken verspreidt (P. Roosens, persoonlijke communicatie, 

12 november, 2009). 

Toch gaven sommige verpleegkundigen via de enquête aan dat ze 

zeven dagen of langer zouden willen werken, zodat ze voor een 

langere periode thuis kunnen blijven. Aan de andere kant vonden 

andere deelnemers dat de zeven achtereenvolgende dagen tijdens de 

nachtshift te zwaar waren.  

Rekeninghoudend met het gezondheidsaspect en de Belgische 

wetgeving wordt het aantal achtereenvolgend gewerkte dagen best 

beperkt tot zeven. Men kan de verpleegkundigen informeren over de 

regels waaraan de afdelingsverantwoordelijken zich door de 

wetgeving moeten houden. Hiermee voorkomt men verwachtingen 

die niet vervuld kunnen worden. 

 

 

De pendeltijd 

 

Voor de meerderheid van de respondenten was de tijd die men 

onderweg was helemaal geen reden om langer dan negen uren te 

werken (54,3 %). 

Volgens Knauth (1996) is één van de voordelen van langere 

werkuren, de verminderde pendeltijd. Daarom trachtte men in dit 

onderzoek na te gaan of de pendeltijd een rol speelde in de voorkeur 

om langer te werken dan negen uren.  

Men zag een significant verschil in pendeltijd tussen mensen die 

enerzijds ‘helemaal niet’ langer dan negen uren wilden werken 

omwille van de pendeltijd en anderzijds personen die dit ‘in beperkte 

mate’ wensten. 

Voor de personen die dit ‘helemaal niet’ wilden, was de mediaan 

voor de pendeltijd 20 minuten. Voor de personen die dit ‘in beperkte 

mate’ wensten, was de mediaan voor de pendeltijd 30 minuten. 
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Een significant verschil in pendeltijd was ook merkbaar tussen de 

personen die eigenlijk ‘helemaal niet’ langer dan negen uren wilden 

werken omwille van de pendeltijd en de personen die dit ‘in grote 

mate’ wensten. 

De mediaan voor de pendeltijd voor de personen die ‘in grote 

mate‘ langer dan negen uren wilden werken was 30 minuten. 

Ten slotte was de pendeltijd significant verschillend tussen de 

personen die ‘helemaal niet’ langer dan negen uren wilden werken 

omwille van de pendeltijd en diegenen die dit ‘in zeer grote mate’ 

wilden. 

De mediaan voor de pendeltijd voor de personen die ‘in zeer grote 

mate’ langer dan negen uren wilden werken was 39 minuten. 

Er waren ook trends tot significantie merkbaar. Dit was namelijk het 

geval tussen de deelnemers die dit ‘helemaal niet’ en ‘nauwelijks’ 

wilden. Ook tussen diegenen die dit ‘nauwelijks’ en ‘in beperkte 

mate’ wensten en tussen de verpleegkundigen die dit ‘nauwelijks’ en 

‘in zeer grote mate’ wenselijk achtten (zie hoofdstuk 2.3.9.).  

Afhankelijk van de noden van de afdeling en de organisatorische 

mogelijkheden, kan men nagaan wie langer dan negen uren wenst te 

werken omwille van de pendeltijd. Zo kan een alternatief geboden 

worden. Meer informatie over langere werkuren en de implementatie 

ervan wordt hier verder beschreven. 

 

 

Voorwaartse rotatie 

 

Van de verpleegkundigen gaf 61,3 % aan dat de rotatie consequent 

voorwaarts gebeurde. Een aantal verpleegkundigen van een bepaalde 

dienst vertelde dat de afdelingsverantwoordelijke zoveel mogelijk 

trachtte rekening te houden met de voorwaartse rotatie. Mede door 

de werkdruk, eigen voorkeuren en/of die van het management werd 

de klokgewijse beurtwisseling niet consequent toegepast. 

Het consequent toepassen van voorwaartse rotatie zal pas slagen 

indien het management en het personeel bewust zijn van de 

voordelen en het belang ervan. Daarom is het nodig ze hierover te 

informeren. De volgorde ochtend-, namiddag- en nachtshift wordt 

geprefereerd, aangezien het beter bij het endogeen circadiaans ritme 

past (Knauth, 1996). Men is via deze beurtwisseling beter uitgerust, 
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de tolerantie wordt bevorderd (Leonard, 1998) en het 

ploegendienstsyndroom wordt voorkomen (Smits & Braam, 2003). 

 

 

De overgang van de ploegen 

 

In het onderzoek werd op de eerste plaats de overgang van 

namiddagshift naar ochtendshift als het zwaarst ervaren (41,9 %). De 

deelnemers ervoeren dan niet voldoende recuperatietijd. Daarna 

volgde de overgang van nachtshift naar ochtendshift (41,1 %). Men 

gaf aan dat men eerst uit het nachtritme moet geraken. Volgen Smits 

en Braam (2003) is dit te wijten aan de melatonineproductie die door 

de nachtdienst verstoord is en bij een ochtend-of dagshift weer naar 

voren hoort geschoven te worden. 

De overgang van de namiddagshift naar de ochtendshift en de 

overgang van de nachtshift naar de ochtendshift, worden beter niet in 

het uurrooster ingepland. De 11 uren werkonderbreking tussen twee 

ploegen is wettelijk niet verplicht voor de dienst intensieve zorg, 

aangezien deze zich onder continuarbeid bevindt (Henry, 2007). 

Toch is deze wenselijk, om toe te laten dat men voldoende 

recupereert.  

 

 

De voorkeur voor een shift 

 

Tijdens de week verkoos 54,8 % de ochtendshift (zie figuur 7). 

Tijdens het weekend was dit 52,8 % (zie figuur 8). Deze resultaten 

kon men verwachten, vooral omdat men tijdens de ochtendshift meer 

sociale contacten heeft (Knauth,1996). Toch zijn er avondmensen die 

de voorkeur geven aan de namiddagploeg. In het onderzoek koos 

11,1 % voor de namiddagshift tijdens de week en 16,5 % voor een 

dergelijke shift tijdens het weekend.  

Indien men het onregelmatig of flexibel roulement handhaaft, zal 

zorg dragen voor een eerlijke verdeling van de ochtendshift 

belangrijk zijn. 
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De meest en minst vermoeiende ploegen 

 

Van de respondenten vond 52 % de ochtendshift het meest 

vermoeiend gedurende de week. Iets minder dan de helft (48,4 %) 

vond de ochtendshift het vermoeiendst tijdens het weekend. 

Vervolgens vond 49,2 % de namiddagshift het minst vermoeiend 

tijdens de week en het weekend. 

Volgens de deelnemers zal de shift die het meest en minst 

vermoeiend is afhangen van de intensiteit van de verpleegkundige 

zorgen in combinatie met het transport voor onderzoek, de medicatie 

die zich niet in de voorraadkast bevindt, de interventies, opnames, 

ontslagen, de hoge werkdruk, personeelstekort, de behandelende arts 

en het aantal patiënten en hun pathologie. 

Indien we deze oorzaken nader bekijken, dan kan men op bepaalde 

aspecten tegemoet komen. Het transport voor onderzoek of het 

bijhouden van het materiaal in de voorraadkast, zijn bijvoorbeeld 

taken die men zou kunnen delegeren aan het zorgkundig personeel. 

 

 

De aanpassing aan ploegenarbeid 

 

Sommige personen kunnen nu eenmaal ploegenarbeid beter tolereren 

dan anderen. In dit onderzoek kon de meerderheid zich gemakkelijk 

aan de ploegenwissels aanpassen (65,9 %). De vraag is of dit 

resultaat vertekend is, aangezien de personen die nachtarbeid minder 

goed tolereren afstappen van het verrichten van nachtprestaties. De 

desynchronisatie van het homeostatische en circadiaans proces is 

immers uitgesprokener bij de personen die ploegenarbeid niet 

tolereren  (Reinberg & Ashkenaz, 2008).  

 

 

De regeling van de ploegen en rustdagen 

 

Van de respondenten was 61,2 % in grote mate tevreden met de 

huidige arbeidsregeling van de ploegen en 58,9 % was in grote mate 

tevreden met de regeling van de rustdagen. De deelnemers gaven aan 

dat twee achtereenvolgende rustdagen worden geprefereerd in plaats 

van één rustdag.  
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Voldoende rustdagen om te recupereren zijn nodig. Niet alleen na 

een nachtdienst. Het risico op (verkeers)ongevallen wordt namelijk 

verhoogd door oververmoeidheid (Chung et al., 2009). 

Wat betreft de dag waarop men regelmatig vrijaf wilde hebben 

tijdens de week, werd er een onderscheid gemaakt tussen de diensten 

operatiekwartier en intensieve zorg. De personen van de dienst 

operatiekwartier hadden namelijk meer vrije weekends. De vrije 

weekends hingen af van de wachtdienst. 

In het onderzoek had 29,2 % van de verpleegkundigen van het 

operatiekwartier geen voorkeur om op een bepaalde dag in de week 

regelmatig vrij te zijn. Op de tweede plaats was vrijdag (25 %) en 

daarna volgde woensdag (20,8 %). 

De meeste deelnemers van de dienst intensieve zorg hadden geen 

voorkeur om op een bepaalde dag regelmatig vrij te zijn (42,3 %). 

Dan volgden vrijdag (21,6 %) en woensdag (20,6 %).  

De deelnemers die voor vrijdag kozen, wilden op die manier een 

verlengd weekend bekomen. Eventueel mocht dit ook maandag zijn. 

Sommigen gaven aan dat ze voor de kinderen ‘s woensdags vrij 

wilden zijn. 

Het is verwonderlijk dat er niet meer mensen van de dienst 

intensieve zorg gedurende het weekend regelmatig een dag vrijaf 

wilden. Volgens Barton en Folkard (1991) dragen de dagen waar de 

meerderheid van de gemeenschap vrijaf heeft en de dagen die 

toegang bieden tot vrije tijds- of ontspanningsactiviteiten de 

voorkeur.  

Van de verpleegkundigen op het operatiekwartier had 68 % vier 

weekends vrij de afgelopen maand. Hiermee was 87,5 % tevreden. 

Van de verpleegkundigen van de dienst intensieve zorg had 67,6 % 

twee weekends vrij de laatste maand. Met het aantal vrije weekends 

was 77,4 % tevreden. Als men naar deze percentages kijkt, dan mag 

men aannemen dat de toekenning van de vrije weekends in de 

praktijk goed geregeld wordt. 
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Begin- en eindtijd van de shift 

 

De mening van de deelnemers over de begin- en einduren van de 

ploegen werd nagegaan. Dit is relevant aangezien begin- en einduren 

een invloed kunnen hebben op het welbevinden van de 

verpleegkundigen. Zo blijkt een tekort aan nachtrust ondermeer te 

wijten zijn aan het aanvangsuur van de shift (Leonard, 1998). 

Daarnaast zullen de einduren van de ploegen een impact kennen op 

het sociaal leven. Als men terugblikt naar de resultaten van het 

onderzoek, kan men vaststellen dat de meeste verpleegkundigen in 

grote mate tevreden waren over het begin van de ochtend- (59,4 %), 

namiddag- (66,7 %) en de nachtshift (65,1 %). Over het einde van de 

ochtend- (66,7 %), namiddag- (61,7 %) en nachtshift (62,6 %) waren 

de meeste verpleegkundigen ook in grote mate tevreden (zie figuren 

21 t.e.m. 26). 

 

 

De pauzes 

 

Van de respondenten was 45,1 % in grote mate tevreden met de 

pauzes. Volgens de deelnemers werden de pauzes genomen 

naargelang de werkdruk. Vaste tijdstippen om te pauzeren waren dus 

meestal niet aan de orde. Sommigen ervoeren dit als iets positiefs, 

anderen waren hiertegen gekant.  

Op bepaalde diensten was er soms gewoon geen tijd om een pauze te 

nemen en indien men een pauze kon nemen, werd die regelmatig 

onderbroken door de verschillende alarmen op de afdeling. 

Hier hoort toch vermeld te worden dat onder arbeidsduur die tijd 

bedoeld wordt dat het personeel ter beschikking staat van de 

werkgever (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal overleg, n.d.). Met andere woorden, zolang de 

verpleegkundige tijdens de pauze ook toezicht moet houden op de 

patiënten, dan is ze in de regel nog aan het werken. 

Er waren verpleegkundigen die hun pauze om 14u namen bij een 

ochtendshift van 7u00 tot 15u00.  

De deelnemers uit dit onderzoek vroegen expliciet om bij de vroege 

shift eerder te kunnen pauzeren dan een uur voordat de shift eindigde. 

Tevens vroegen ze naar de mogelijkheid om de pauze buiten de 
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dienst te nemen. Inwilliging van deze voorstellen kan bemoeilijkt 

worden door personeelstekort, maar volgens de Belgische wetgeving 

heeft iedere persoon het recht op een pauze na een arbeidstijd van zes 

uur (van Eeckhoutte, 2008). 

 

 

Het regelmatig, onregelmatig en flexibel roulement 

 

Volgens Leonard (1998) zijn preferenties voor een bepaald 

uurrooster onderhevig aan vertrouwdheid met een roulement. Dit 

konden we in het onderzoek ook opmerken (zie tabel 14 van 

hoofdstuk 2.3.23.). 

Van de 82 personen die een regelmatig roulement hadden, wilden 76 

personen deze behouden. Vijf personen verkozen een flexibel 

roulement. Eén persoon bleef zijn antwoord schuldig. 

Van de drie personen die een onregelmatig roulement hadden, wilde 

één persoon een regelmatig roulement, één persoon een flexibel 

roulement en de derde persoon had niet geantwoord. 

Van de 42 personen die een flexibel roulement hadden, wilden er 40 

hun huidige roulement behouden. Twee wilden een regelmatig 

roulement.  

Dit resultaat toont aan dat gewoonte een rol kent in iemands 

voorkeur. Dit kan men best in rekening houden indien men een ander 

roulement wil handhaven.  

De reden die men aangaf voor het verkiezen van een regelmatig 

roulement was dat men de mogelijkheid had om (op lange termijn) te 

plannen. Het nadeel was de beperkte inspraak. 

De voordelen van een flexibel roulement waren dat men in 

overeenstemming met de persoonlijke wensen en het privé leven op 

korte termijn kon plannen. Dit werd voordelig voor het sociaal leven, 

de gezinssituatie en de tevredenheid beschouwd. Dit wordt bevestigd 

door Pisarski et al. (2006), die aangeven dat een gebrek aan 

zeggenschap het conflict tussen het sociaal leven en werk verhogen. 
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Zeggenschap over het uurrooster 

 

Van de respondenten had 35,4 % in grote mate en 29,1 % in beperkte 

mate zeggenschap over hun huidig uurrooster. Toch vond 39 % dit in 

grote mate en 26 % in zeer grote mate wenselijk. De deelnemers 

gaven te kennen dat door de mogelijkheid om shifts te kunnen 

wisselen onder collega’s men op een bepaalde manier toch invloed 

had, waardoor de wens naar zeggenschap eerder beperkt was.  

Er waren deelnemers die vertelden dat zeggenschap onmogelijk is en 

dat dit nadelig kan zijn voor het organiseren van de dienst of dat de 

eerlijkheid van de arbeidsregeling in gedrang kan komen. Toch werd 

door sommigen benadrukt dat zeggenschap de tevredenheid 

beïnvloedt. Pisarski et al. (2006) en Ruggiero en Pezzino (2006) 

geven ook aan dat afwezigheid van controle en autonomie over het 

uurrooster de werkontevredenheid en personeelsverloop bevordert. 

Net als Boivin et al. (2007) ook aangeven dat inflexibiliteit tot 

ontevredenheid leidt.  

Indien de hoofdverpleegkundige rekening houdt met de preferenties, 

kan dat een uiting van steun zijn. Volgens Pisarski et al. (2006) is 

steun van de afdelingsverantwoordelijke belangrijk, omdat dit een 

invloed heeft op het psychologische welzijn en de werktevredenheid. 

Concreet zal dit inhouden dat men bij een regelmatig roulement vlot 

kan wisselen, zodat de wensen in rekening worden gebracht of men 

past, indien dit gewenst is, het flexibele roulement toe. 

 

 

Langer dan negen uren werken 

 

De voordelen van langer dan negen uren werken waren volgens de 

deelnemers: een extra dag verlof, een betere werkverdeling over de 

gehele dag, minder pendelen en verplaatsingskosten. 

De nadelen waren: vermoeidheid, concentratieverlies, verminderde 

alertheid, stress, nood aan langere recuperatieperiodes, kans op een 

burn-out, minder tijd buiten de werkuren voor andere activiteiten en 

de kinderen, impact op sociaal leven, vermindering van de kwaliteit 

van patiëntenzorg, moeilijke kinderopvang, te lang vertoeven op de 

dienst (indien men geen pauze kan nemen buiten de dienst), later 
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thuis komen, daling van energie, zware fysieke belasting en minder 

collega’s voor één patiënt (minder controle).  

In het onderzoek waren er verpleegkundigen die een dagshift van 

9u30 tot 18u00 hadden, waarop een wachtdienst voor de nacht 

volgde. Hierdoor kon het gebeuren dat men langer dan negen uren 

moest werken. Als men dan kijkt naar de bevindingen van het 

onderzoek, dan wilde 39,7 % helemaal niet langer dan negen uren 

werken. Op de tweede plaats wilde 29,4 % dit in beperkte mate doen.  

Bij het implementeren van lange uren is het belangrijk om de 

voorkeuren van de verpleegkundigen na te gaan (Stone et al. 2006).  

Indien de verpleegkundigen langer dan negen uren willen werken en 

de arbeidsorganisatie, de omvang, de intensiteit en de aard van het 

werk (Knauth, 1996; Leonard, 1998) laten dit toe, dan kan men dit 

optioneel aanbieden. Hierbij zal het van belang zijn om de 

verpleegkundigen te informeren over de nadelen van langere 

werkuren. Toename van vermoeidheid, verminderde performantie, 

verhoging van het risico op ongevallen (Knauth, 1996) en de 

bevordering van musculoskeletale aandoeningen (Lipscomb et al., 

2002) zijn voorbeelden. 

Indien men langere werkuren wenst te implementeren hoort men de 

vermoeidheid te beperken. Dit kan verwezenlijkt worden door de 

ploeg niet te vroeg te laten beginnen en niet langer dan 2 à 3 dagen 

achtereenvolgend te laten werken (Knauth, 1996).  

Het arbeidsreglement zal eventueel moeten worden aangepast. Het is 

verboden, behoudens uitzonderlijke gevallen, arbeid te doen of te 

laten verrichten buiten de arbeidstijd vastgesteld in het 

arbeidsreglement (van Eeckhoutte, 2008). 

In de hierboven beschreven situatie, waar de verpleegkundigen door 

de wachtdiensten (ongewenst) soms langer dan negen uren werkten, 

zou men toch een maatregel kunnen treffen. Op deze diensten was er 

immers geen namiddagploeg. Op een gelijkaardige dienst werd de 

namiddagshift wel toegepast en daar werd dit probleem niet door de 

verpleegkundigen aangegeven. Men zou ook een mobiele equipe, die 

vertrouwd is met de activiteiten van de dienst kunnen inschakelen. 

Dit zijn mogelijke oplossingen, die zowel organisatorische als 

administratieve implicaties teweegbrengen. Zoals aanpassing van de 

dienstverlening en de arbeidsverdeling binnen het team, verandering 

van het roulement en wijziging in de vergoedingen. Bovendien 
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zullen diegenen die het nieuwe uurrooster moeten opstellen, door de 

tijdbesteding aan de implementatie, tijdelijk minder productief zijn, 

e.d. 

 

 

De variabele ploegen 

 

Volgens de deelnemers waren de nadelen van de variabele ploegen: 

meer verplaatsingen, onderbreking van de continuïteit, toename van 

het aantal werkdagen, bemoeilijking van het plannen en teveel 

gericht naar de behoeften van de dienst ten koste van henzelf. 

In dit onderzoek wilde 76,2 % helemaal geen variabele ploegen 

uitvoeren. Daarom wordt de invoering van dergelijke ploegen best 

vermeden. 

 

 

De gezondheidsklachten 

 

Van de respondenten vond 37,6 % dat ploegenarbeid in beperkte 

mate invloed had op hun fysieke gezondheid. Daarnaast gaf 26,4 % 

aan dat dit in grote mate was (zie figuur 33). 

Ploegenarbeid had volgens 35,7 % van de respondenten een beperkte 

invloed op de geestelijke gezondheid. Vervolgens vond 31 % dit 

nauwelijks (zie figuur 34). 

Gezondheidsklachten treden op met de leeftijd en anciënniteit 

(Leonard, 1998). Desalniettemin kunnen deze ook op korte termijn 

optreden (van Bemmel, 2001). Het is niet eenvoudig om ze bij 

ploegenarbeiders na te gaan. Klachten identificeren, kan onderschatte 

resultaten opleveren, omdat men bij gezondheidsproblemen juist 

stopt met ploegenarbeid (Smits & Braam, 2003).  

In dit onderzoek werd nagegaan of de leeftijd een rol speelde in de 

beleving van de invloed van ploegenarbeid op de gezondheid. Ouder 

worden houdt namelijk een progressieve verslechtering van het 

fysiologische systeem in. Ploegenarbeid werkt dit in de hand (Costa, 

2005). In dit onderzoek werd slechts een trend tot significantie 

vastgesteld. 

De volgende klachten werden door enkele deelnemers vernoemd: 

slechte recuperatie na de nachtshift, geen energie voor 
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sportactiviteiten, migraine, misselijkheid, spataderen, rugklachten, 

gastro-intestinale klachten, nausea, gezwollen voeten, vermoeidheid, 

slaapproblemen, zware benen, ergernis, prikkelbaarheid, depressief 

gevoel, lusteloosheid, suf, minder alert, stress, stemmingswisselingen, 

slecht humeur en het zich aantrekken van de situatie van de patiënt. 

Sommige deelnemers gaven aan dat de mentale klachten te wijten 

waren aan de vermoeidheid, weinig sociale contacten en slechte 

werksfeer. Toch zijn goede contacten met de collega’s belangrijk. Zo 

vermeldt MacPhee (2002) dat reciproque relaties met collega’s juist 

helpen om met stressoren om te gaan. Indien de werksfeer op de 

afdeling slecht is, zou men best maatregelen treffen om de 

groepsidentiteit te versterken. Als voorstel kunnen we teambuilding 

voorleggen. Volgens Anseel (2010) is teambuilding immers één van 

de meest gebruikte interventies voor groepsontwikkeling. Het kan de 

openheid en het vertrouwen onder de teamleden doen toenemen. 

Daarnaast verwezen sommige deelnemers naar nachtarbeid als 

oorzaak van gezondheidsklachten. Dit zal sterk afhangen van het al 

dan niet tolereren van ploegenarbeid. Volgens Reinberg en Ashkenaz 

(2008) blijken personen die ploegenarbeid niet tolereren, te 

herstellen van medische klachten en symptomen, wanneer ze stoppen 

met nachtarbeid. 

In het onderzoek werd nagegaan of de klachten een invloed hadden 

op de tevredenheid over het uurrooster. Volgens Axelsson et al. 

(2004) is dit namelijk het geval bij slaapproblemen. Toch zagen we 

in het onderzoek dat 39,2 % nauwelijks vond dat de klachten een 

invloed hadden op de tevredenheid over het uurrooster en 29,2 % 

vond dit in beperkte mate. Dit neemt niet weg dat het uurrooster nog 

steeds op zo’n gezond mogelijke manier opgesteld hoort te worden. 

De aanbevelingen vanuit de literatuur omtrent een gezond uurrooster, 

vindt men terug in hoofdstuk 1.6. 

 

 

Gezondheidsvoorlichting en –bevordering 

 

In het onderzoek werd gevraagd of men bereid was om een opleiding 

te volgen om beter met ploegenarbeid om te kunnen gaan. Het ging 

om voedseladvies, stress- en slaapmanagement. 
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De nood aan voedseladvies werd nagegaan, omdat ploegenarbeid kan 

leiden tot het onregelmatig nuttigen van de maaltijden, slechte 

eetgewoonten en het veelvuldig eten van kwaliteitsloos voedsel 

(Fischer et al., 2006; Leonard, 1998; Poissonnet & Véron, 2000). 

Daarnaast werd gevraagd naar de behoefte aan stressmanagement, 

omdat de verpleegkundige volgens Bara en Arber (2009) met stress 

wordt geconfronteerd door de verrichting van nachtarbeid, de 

verscheidenheid van het takenpakket en de betrokkenheid met de 

patiënten (Bara & Arber, 2009). 

De kwaliteit van de slaap heeft invloed op de performantie (Chung et 

al., 2009) en werktevredenheid (Burch et al., 2009), daarom leek het 

zinvol om de interesse voor slaapmanagement ook na te gaan. 

Het aanbieden van dergelijke opleidingen kan een manier zijn van de 

werkgever om de verpleegkundigen te ondersteunen in het verrichten 

van ploegenarbeid. 

Toch achtte 45,7 % een opleiding zoals voedseladvies, stress- en 

slaapmanagement helemaal niet nodig om beter met ploegenarbeid 

om te kunnen gaan. Wanneer men naar de vorige percentages over de 

mogelijkheid tot aanpassing aan de ploegenwissel teruggrijpt, is een 

dergelijk resultaat niet verrassend. 

Een opleiding hierover bieden is dus niet wenselijk. Mogelijks kan 

een brochure over de methoden om met ploegenarbeid om te gaan 

wel de nodige interesse wekken en dus zijn nut hebben. De wens 

naar een dergelijke brochure werd niet bevraagd in de enquête. 

 

 

De fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en de emotionele 

stress 

 

In verband met de ochtendshift kregen we de volgende belangrijkste 

percentages. 

Van de deelnemers vond 61,9 % de fysieke werkbelasting ‘redelijk 

zwaar’, 49,2 % vond de mentale werkbelasting ‘normaal’, 59,3 % 

ervoer de tijdsdruk ‘redelijk zwaar’ en 56 % vond de emotionele 

stress ‘normaal’ tijdens de ochtendshift (zie figuren 37 t.e.m. 40). 

Voor de namiddagshift kregen we beduidend andere resultaten. 

Daar ervoer 61,5 % van de respondenten de fysieke werkbelasting 

als ‘normaal’, 59 % vond de mentale werkbelasting ‘normaal’, 65 % 
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ervoer de tijdsdruk als ‘normaal’ en 59,1 % achtte de emotionele 

stress ‘normaal’ (zie figuren 41 t.e.m. 44).  

De verschillen zijn vooral merkbaar bij ‘fysieke werkbelasting’ en 

‘tijdsdruk’: deze variabelen werden bij de ochtendshift als ‘redelijk 

zwaar’ ervaren. 

Bij de nachtshift kregen we de volgende resultaten. 

Van de deelnemers vond 41,8 % de fysieke werkbelasting ‘normaal’, 

47,3 % ervoer de mentale werkbelasting ‘normaal’, 55,5 % vond de 

tijdsdruk ‘normaal’ en 47,2 % vond de emotionele stress ‘normaal’ 

(zie figuren 45 t.e.m. 48). 

In het onderzoek werd tevens nagegaan of leeftijd een rol speelde in 

de beleving van de fysieke en mentale werkbelasting, de tijdsdruk en 

de emotionele stress tijdens de ochtend-, namiddag- en nachtshift. 

Enkel bij de fysieke en mentale werkbelasting tijdens de nachtshift 

werden er significante resultaten gevonden. 

Laten we even de fysieke werkbelasting tijdens de nachtshift nader 

bekijken. De deelnemers die vonden dat de fysieke werkbelasting 

‘redelijk licht’ was en diegenen die dit ‘normaal’ beleefden, 

verschilden significant in leeftijd.  

De mediaan voor de leeftijd lag op 28 jaar bij de groep personen die 

de fysieke werkbelasting als ‘redelijk licht’ beschouwde. Bij de 

deelnemers die de fysieke werkbelasting als ‘normaal’ ervoeren, was 

de mediaan 39 jaar.  

Ook verschilden de personen die ervoeren dat de fysieke 

werkbelasting ‘redelijk licht’ en ‘redelijk zwaar’ was in leeftijd.  

Bij de personen die de werkbelasting ‘redelijk zwaar’ vonden, was 

de mediaan voor de leeftijd 40 jaar. 

Tenslotte zag men een significant verschil in leeftijd tussen de 

personen die de fysieke werkbelasting ‘redelijk licht’ en ‘extreem 

zwaar’ vonden. 

De mediaan lag op 40 jaar bij de personen die vonden dat de fysieke 

werkbelasting extreem zwaar was.  

Ook bij de beleving van de mentale werkbelasting speelde leeftijd 

een rol. Dit kon slechts nagegaan worden, indien er voor deze 

variabele nieuwe categorieën werden gevormd. Dit was te wijten aan 

te lage percentages van enkele antwoordmogelijkheden.  
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Ter verduidelijking, onder categorie 1 bevond zich ‘extreem licht’ en 

‘redelijk licht’. ‘Normaal’ werd categorie 2 genoemd. ‘Redelijk 

zwaar’ en ‘extreem zwaar’ werden gegroepeerd onder categorie 3.  

De personen die zich in categorie 1 bevonden, verschilden significant 

in leeftijd met hun collega’s uit categorie 2 en 3. Zo lag de mediaan 

voor de leeftijd bij de personen uit categorie 1 op 27 jaar. De 

mediaan was 40 jaar bij de personen uit categorie 2. De  mediaan van 

de respondenten die zich in categorie 3 bevonden was 37 jaar. 

Deze resultaten kon men verwachten, aangezien de tolerantie aan 

nachtwerk daalt met de leeftijd (Chung et al., 2009; Costa, 2005; 

Costa & Sartori, 2007; Leonard, 1998, Smits & Braam, 2003). 

Naarmate men ouder wordt, evolueert men naar een ochtendpersoon. 

Daarom wordt het langzamerhand moeilijker om de slaap te vatten 

na een nachtshift. Bij een reeks van nachtshiften is de oudere 

werknemer bij de derde nachtshift slaperiger (Costa, 2005). 

Naarmate de leeftijd toeneemt, is er de intentie om af te stappen van 

nachtarbeid en zelfs ploegenarbeid (Costa, 2005; Costa & Sartori, 

2007). Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat voor sommige 

ziekenhuizen er een nijpend tekort aan personeelsleden is. 

Daarom is het van belang dat een aangepast uurrooster voor de 

oudere verpleegkundigen in overweging wordt genomen. Als 

leeftijdsgrens wordt door Costa (2005) 45-55 jaar beschouwd. Als 

men nu terugblikt naar tabellen 21 en 22 van hoofdstuk 2.3.32. dan 

kan men zich de vraag stellen of deze leeftijdgrens niet te hoog ligt. 

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek, wordt er aanbevolen om 

reeds vanaf de leeftijd van 40 jaar bij de personeelsleden na te gaan 

hoe ze de nachtarbeid ervaren. Een geïndividualiseerde aanpak is 

wenselijk. 

 

 

Het sociaal leven 

 

Door de ploegenarbeid is men op andere tijdstippen dan de 

meerderheid van de bevolking thuis aanwezig. 

We gingen daarom na in welke mate men vond dat de ploegenarbeid, 

het werken op feestdagen en het weekendwerk het sociaal leven 

verstoorden. 
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Van de respondenten vond 46,1 % in grote mate en 32 % in beperkte 

mate dat ploegenarbeid de combinatie werktijd en sociaal leven 

bemoeilijkte. Dit resultaat is begrijpelijk aangezien wisselende 

nachtarbeid als een hinderpaal voor het engagement in collectieve 

activiteiten, zoals het sportieve verenigingsleven, de culturele 

groeperingen, e.d., kan beschouwd worden. Het verrichten van 

nachtarbeid leidt tot een verschuiving van de vrije tijd. Bovendien is 

men tot de vaststelling gekomen dat nachtarbeiders een beperkte 

vriendenkring hebben (Leonard, 1998). 

In dit onderzoek vond 40,8 % in beperkte mate dat ploegenarbeid de 

combinatie werktijd en gezin bemoeilijkte. Terwijl 33,8 % dit in 

grote mate vond. Leonard (1998) vertelt dat de storende invloed van 

ploegenwerk op het gezinsleven verschillend ervaren wordt en 

afhankelijk is van de graad en aard van de vermoeidheid. 

Van de deelnemers vond 41,1 % in grote mate en 30,6 % in zeer 

grote mate dat weekendwerk de combinatie werktijd en sociaal leven 

bemoeilijkte. Toch was, zoals hierboven reeds beschreven, 87,5 %  

van de verpleegkundigen van de dienst operatiekwartier tevreden 

over de weekendregeling. Bij de verpleegkundigen van de dienst 

intensieve zorg lag de tevredenheid op 77,4 %. 

Men kan besluiten dat ondanks de goede regeling van de vrije 

weekends, het sociaal leven wordt bemoeilijkt door het 

weekendwerk. Bij de opstelling van een onregelmatig en flexibel 

roulement hoort men hiermee rekening te houden. 

Van de respondenten vond 37,8 % in grote mate en 27,6 % in 

beperkte mate dat werken op feestdagen de combinatie werktijd en 

sociaal leven bemoeilijkte.  

Iedere werknemer heeft het recht op tien feestdagen, toch mag men 

in een ziekenhuis tewerkgesteld worden op een feestdag. Men heeft 

dan wel recht op inhaalrust binnen de zes weken volgend op de 

feestdag (van Eeckhoutte, 2008). De bekomen percentages in het 

onderzoek waren te verwachten. De waarde die aan een 

inhaalrustdag of een feestdag wordt toegekend is verschillend 

(Barton & Folkard, 1991). Volgens Leonard (1998) wordt het 

werken op feestdagen zelfs als onaangenaam ervaren. 

Van de deelnemers vond 2,4 % dat de ochtendshift, 39,2 % dat de 

namiddagshift en 58,4 % dat de nachtshift de grootste impact kende 

op het sociaal leven. Deze percentages zijn niet verrassend, 
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aangezien men minder sociale contacten heeft bij de namiddagshift 

en nachtdienst (Knauth, 1996; Leonard, 1998; van Bemmel; 2001). 

Knauth (1996) raadt snelle rotatie aan. Dit resultaat bevestigt het 

belang ervan. 

 

 

De partner 

 

Het gezinsleven lijdt ook onder ploegenarbeid (Gryp et al., 2004). 

Daarom werd er ondermeer nagegaan in welke mate het huidig 

uurrooster overeenstemt met de arbeidstijdregeling van de partner en 

in welke mate dit wordt gewenst. 

In 33 % van de gevallen was er helemaal geen, in 24,3 % nauwelijks 

en in beperkte mate overeenstemming met de arbeidstijdregeling van 

de partner. Toch vond 35,6 % dit in grote mate, 28,8 % in beperkte 

mate en 21,2 % in zeer grote mate wenselijk. 

Wanneer een koppel ploegenarbeid verricht en het roulement is 

verschillend, dan ziet men elkaar minder. Toch kan dit bij het hebben 

van kinderen gewenst zijn, want op die manier is er steeds een ouder 

beschikbaar (Leonard, 1998).  

Indien de partner ook ploegenarbeid verricht, kan de 

afdelingsverantwoordelijke dus nagaan of de verpleegkundige een 

roulement wenst die aansluit bij die van de partner. Dit heeft enkel 

betrekking tot het regelmatig roulement. 

Sociale steun speelt een belangrijke rol in de tolerantie van 

ploegenarbeid (Van Dongen, 2006). In dit onderzoek kreeg 42,9 % 

redelijk steun van de partner en 39 % kreeg veel steun.  

 

 

Slotopmerking: bedenkingen bij het onderzoek 

 

De enquête bevatte te veel vragen, hierdoor konden enkele niet 

behandeld worden. Daarnaast waren er twee vragen die voor 

verwarring zorgden. Dit was te wijten aan de formulering. Daarom 

werd er beslist om één van deze vragen (namelijk hoe dat de 

nachtarbeid georganiseerd werd) niet op te nemen bij de 

besprekingen. De andere vraag had betrekking op het aantal 

achtereenvolgend gewerkte dagen.  
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Van de deelnemers wilde 45,7 % helemaal geen opleiding om beter 

te leren omgaan met ploegenarbeid. Daarnaast vond 25,2 % dit 

nauwelijks nodig. 

Enerzijds kunnen deze hoge percentages te wijten zijn aan het feit 

dat er juist gevraagd werd naar de behoefte aan een opleiding. 

Evenwel zou het kunnen liggen aan het gegeven dat men 

onvoldoende of niet vertrouwd is met dergelijke opleidingen. Een 

bijkomende vraag over de interesse in een brochure had voor meer 

duidelijkheid kunnen zorgen. In het buitenland vinden we hiervan 

een aantal voorbeelden terug. Zo stelt de ‘Saskatchewan Federation 

of Labour’ te Canada reeds een brochure over voeding ter 

beschikking aan ploegendienstwerkers (Saskatchewan Federation of 

Labour, 2006). 

Bovenstaande brengt ons tot de beperkingen van dit onderzoek.  

De enquête is, zoals eerder beschreven, samengesteld op basis van 

twee vragenlijsten en de bevindingen vanuit de literatuur. Daarnaast 

werd de enquête door diverse personen nagelezen. Toch zou een 

pretest idealer geweest zijn. Aangezien de diensten operatiekwartier 

en intensieve zorg qua uurrooster verschillen, zou een pretest op 

beide diensten wenselijk geweest zijn. 

Een tweede beperking is het onderzoeksopzet. Zo is het onderzoek 

cross-sectioneel. Om een duidelijker beeld te verkrijgen over de 

gevolgen van ploegenarbeid, is een longitudinaal onderzoek 

geschikter. Zo kan men het cumulatieve effect van shiftwerk over de 

jaren heen nagaan. Op die manier wordt er ook rekening gehouden 

met de verpleegkundigen die na verloop van tijd overstappen naar 

dagarbeid omwille van de gevolgen van ploegenarbeid. 

Een derde opmerking is dat er in het literatuuroverzicht en in mijn 

empirisch onderzoek geen onderscheid gemaakt werd tussen 

vrouwen en mannen. In mijn literatuuroverzicht werd het verschil 

niet besproken omdat er eerst verder onderzoek hierover moet 

verricht worden om sluitende bevindingen te kunnen vermelden. Er 

zijn vermoedens dat ploegenarbeid voor vrouwen een andere 

invulling kent. Dit zal onder meer afhankelijk zijn van de rol die de 

vrouw op macro en micro niveau heeft. Dit uit zich dan in de mate 

waarin de huishoudelijke taken e.d. onder haar verantwoordelijkheid 

vallen. 
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Daarnaast vermeldt de literatuur specifieke risico’s voor vrouwen. 

Ploegenarbeid zou invloed hebben op de zwangerschapsduur, op het 

geboortegewicht en op de fertiliteit (Chung et al., 2009; Poissonnet 

& Véron, 2000).  

In mijn empirisch onderzoek werd het onderscheid tussen mannen en 

vrouwen niet gemaakt omdat slechts 22,5 % van mijn 

onderzoekspopulatie mannelijk was. Voldoende deelnemers van 

beide geslachten zijn nodig. De statistische testen hebben dan 

voldoende ‘power’ om een significant resultaat aan te tonen. 

Men mag ook het belang van onderzoek naar de interindividuele 

verschillen in tolerantie door endogene factoren niet onderschatten. 

Een vermindering van performantie en het maken van fouten hebben 

direct invloed op de productiviteit en veiligheid. Dit brengt kosten 

met zich mee. Indien men de interindividuele verschillen van de 

regulatie van slaap beter zou begrijpen, zou men beter op deze 

problematiek kunnen anticiperen door een aangepast uurrooster op te 

stellen (Van Dongen, 2006). 

In de literatuur wordt de nadruk gelegd op de negatieve gevolgen van 

ploegenarbeid op de gezondheid. Toch zal het ook belangrijk zijn om 

de wensen van de verpleegkundigen nader te bestuderen om inzicht 

te hebben in de tekortkomingen van het uurrooster. Men kan zich dan 

de vraag stellen in welke mate de wetgeving tegemoetkomt aan de 

voorkeuren van de verpleegkundigen. 

In dit onderzoek was er soms een trend tot significantie merkbaar.  

Ook hadden de testen niet altijd voldoende ‘power’. Een gelijkaardig 

onderzoek met meer deelnemers en een hoger antwoordpercentage, 

zou daarin meer inzichten kunnen brengen. 

In totaal was er een antwoordpercentage van 37,1 %. Dit kan te 

wijten zijn aan een desinteresse in een dergelijk onderzoek, een 

terughoudendheid uit angst dat de anonimiteit niet gewaarborgd blijft 

of uit de overtuiging dat deelname de huidige stand van zaken niet 

gaat veranderen. Dit duidt weer het belang aan van een pretest. 

Hierdoor kan men de motivatie om deel te nemen aan een dergelijk 

onderzoek nagaan. 

Ook verder onderzoek naar de reden waarom oudere werknemers 

deeltijds beginnen te werken, kan een bijdrage leveren aan het debat 

over het opstellen van een aanvaardbaar en gezond uurrooster. 
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Conclusie 
 

In deze masterproef werd nagegaan wat een aanvaardbaar en gezond 

uurrooster inhoudt en op welke manier men dit kan implementeren. 

Dit gebeurde aan de hand van een literatuuroverzicht en een 

empirisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek kunnen we het 

volgende besluiten. 

Bij de opstelling van het uurrooster hoort men met tal van factoren 

rekening te houden: de werkdruk, de gezondheidsaspecten, het 

wettelijke kader en de preferenties.  

Voldoende verpleegkundigen moeten op de dienst aanwezig zijn om 

tegemoet te kunnen komen aan de vraag van de patiënt.  

Daarnaast kent ploegenarbeid een impact op iemands gezondheid. 

Een uurrooster, die de negatieve gevolgen van de onregelmatige 

werktijden vermindert, draagt daarom de voorkeur. Het is dan ook 

zinvol om de aanbevelingen in hoofdstuk 1.6. in acht te nemen. Het 

onderzoek heeft immers aangetoond dat de uurroosters die in de 

praktijk worden opgesteld niet steeds overeenstemmen met de 

suggesties uit de literatuur. 

De wettelijke aspecten moeten ook in overweging genomen worden. 

Niet alleen voor de afdelingsverantwoordelijken, maar ook voor de 

verpleegkundigen is het belangrijk om de wetgeving rond het 

uurrooster te kennen. Onrealistische verwachtingen langs beide 

kanten kunnen hierdoor vermeden worden. 

Dit brengt ons bij de wensen en voorkeuren van de verpleegkundigen. 

Het belang hiervan wordt te weinig benadrukt, wat ook blijkt uit het 

gebrek aan onderzoek dat hierover wordt verricht. 

Ondanks het feit dat voorkeuren individueel- en situatiegebonden 

zijn en onderhevig aan gewoonten, kan men toch tendenzen 

terugvinden. Vertrekkend vanuit de bevindingen van het onderzoek 

worden er in het hoofdstuk discussie voorstellen geformuleerd. 

Hiervan willen we drie aanbevelingen beklemtonen: 

- De nood aan een aangepast en geïndividualiseerd uurrooster 

bespreken met de verpleegkundige vanaf de leeftijd van 40 

jaar. 

- Het gebruik van een namiddagshift of een mobiele equipe 

om te voorkomen dat werknemers ongewenst, door de 

wachtdiensten, langer dan negen uren moeten werken. 
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- De werkdruk tijdens de ochtendshift verminderen door het 

delegeren van taken aan het zorgkundig personeel. 
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Appendix 1: De enquête  
 

1. Datum: __________  2010 

 

2. Geslacht:  
- man □ 

- vrouw □ 

 

3. Leeftijd: _________ jaar 

 

4. U bent:  
- getrouwd of officieel samenwonend  □ 

- gescheiden     □ 

- weduwe      □ 

- partner maar niet samenwonend   □ 

- vrijgezel                                □ 

 

5. Functie:   
- verpleegkundige □ 

 

6. Afdeling: 
- operatiekwartier □ 

- intensieve zorg □ 

 

7. Anciënniteit in de verpleegkunde met ploegenarbeid: _____ jaar 

 

8. U werkt: 
*In het ziekenhuis: 

- deeltijds □ 

      ∟ percentage? _________ % 

- voltijds □  

*Heeft u een betaalde bijbaan? 

- nee □   

- ja □  
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9. Werktijdregeling en de aanvaardbaarheid van de uurrooster: 
 

*Is er binnen uw uurrooster (ploegensysteem) een dagshift? :  

- nee □ 

- ja □ 

      ∟ begin: _____uur          eind: _____uur         pauze: _____uur 

 

*Is er binnen uw uurrooster een ochtenshift? : 

- nee □ 

- ja  □ 

            ∟ begin: _____uur           eind: _____uur          pauze: _____ uur 

 

*Is er binnen uw uurrooster een namiddagshift? : 

- nee □ 

- ja  □ 

            ∟ begin: _____  uur         eind: _____uur          pauze: _____ uur 

 

*Is er binnen uw uurrooster een nachtshift? : 

- nee □ 

- ja  □ 

            ∟ begin: _____uur           eind: _____ uur         pauze: _____ uur 

 

*Andere?: 

- nee □ 

- ja  □ 

            ∟ begin: _____ uur          eind: _____uur          pauze: _____uur 

 

*Hoeveel dagen heeft u maximaal achtereenvolgend bij de dagploeg 

gewerkt de laatste 2 maanden? : ________dagen 

 

*Hoeveel dagen heeft u maximaal achtereenvolgend bij de ochtendploeg 

gewerkt de laatste 2 maanden? : ________ dagen 

 

*Hoeveel dagen heeft u maximaal achtereenvolgend bij de namiddagploeg 

gewerkt de laatste 2 maanden? : ________ dagen 

 

*Hoeveel dagen heeft u maximaal achtereenvolgend bij de nachtploeg 

gewerkt de laatste 2 maanden?: ________ dagen 
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*Hoe wordt de nachtarbeid georganiseerd? 

- permanent nachtwerk □ 

- éénmalig in het jaar moet u een reeks 

nachten achtereenvolgend werken □ 

- occasioneel moet u nachtwerk verrichten □ 

- iedere maand moet u nachtwerk   

verrichten □ 

- 1 of 2 nachten per week □ 

- andere_____________________________________ 

 

*Verkiest u permanent nachtwerk? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

       ∟ 

Waarom?:____________________________________________________ 

 

*Gebeurt de beurtwisseling van de ploeg consequent in de richting 

ochtend-namiddag-nacht?  

Voorbeeld 1: Maandag en dinsdag heeft u de vroege shift, woensdag en 

donderdag werkt u in de namiddagploeg en vrijdag en zaterdag werkt u in 

de nachtploeg. 

Voorbeeld 2: De eerste week heeft u de vroege shift, de tweede week werkt 

u in de namiddag en de derde week werkt u ’s nachts. 

- nee □ 

∟ Hoe gebeurt de richting van de beurtwisseling?: 

_________________________________________________________ 

- ja  □ 

 

*In welke shift verkiest u te werken gedurende de week? 

- dag □ 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 

- andere □  

∟Waarom?:_______________________________________________ 
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*In welke shift verkiest u te werken gedurende het weekend? 

- dag □ 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 

- andere □  

∟Waarom?: ______________________________________________ 

 

*Welke shift is volgens u het meest vermoeiend gedurende de week?  

- dag □ 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 

- andere □  

      ∟Waarom?: _______________________________________________ 

 

*Welke shift is volgens u het meest vermoeiend gedurende het weekend?  

- dag □ 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 

- andere □  

      ∟Waarom?: _______________________________________________ 

 

*Welke shift is volgens u het minst vermoeiend gedurende de week?  

- dag □ 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 

- andere □  

      ∟Waarom?: _______________________________________________ 

 

*Welke shift is volgens u het minst vermoeiend gedurende het weekend?  

- dag □ 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 

- andere □  

      ∟Waarom?: _______________________________________________ 
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*Hoe past u zich aan aan de ploegenwisselingen? 

- zeer gemakkelijk □ 

- gemakkelijk □ 

- moeilijk □ 

- helemaal niet □ 

 

*Welke overgang valt u fysiek het zwaarst?: 

- ochtend-namiddag □ 

- ochtend-nacht □ 

- namiddag-nacht □ 

- namiddag-ochtend □ 

- nacht-ochtend □ 

- nacht-namiddag □ 

- andere  □ 

      ∟Waarom?: _______________________________________________ 

 

*Bent u tevreden met de arbeidstijdregeling van de ploegen?   

- helemaal niet □  

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟Wat zou u wensen?: _______________________________________ 

 

*Bent u tevreden met de arbeidstijdregeling van de rustdagen?   

- helemaal niet □  

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟Wat zou u wensen?:________________________________________ 

 

*Hoeveel vrije weekends (twee opeenvolgende dagen vrijaf) had u vorige 

maand?_________weekends vrij 

       ∟Bent u daarover tevreden?: - nee □ 

                                                        - ja □  

 

*Welke dag in de week verkiest u om op regelmatige basis vrij te 

zijn?________________________________    

∟Waarom?:__________________________________________________ 
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*Bent u tevreden met het uur waarmee de ochtendshift begint?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

       ∟ Waarom?:______________________________________________  

       Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 

 

*Bent u tevreden met het uur waarmee de ochtendshift eindigt?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

       ∟ Waarom?:______________________________________________ 

       Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 

 

*Bent u tevreden met het uur waarmee de namiddagshift begint?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

       ∟ Waarom?:______________________________________________ 

       Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 
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*Bent u tevreden met het uur waarmee de namiddagshift eindigt?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

       ∟Waarom?:_______________________________________________ 

       Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 

 

*Bent u tevreden met het uur waarmee de nachtshift begint?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

       ∟ Waarom?:______________________________________________ 

       Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 

 

*Bent u tevreden met het uur waarmee de nachtshift eindigt?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟ Waarom?:_______________________________________________ 

      Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 

 

*Bent u tevreden met het tijdstip van de pauzes? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟ Waarom?:_______________________________________________      

Indien u niet tevreden bent: 

       ∟ Wat is uw voorkeur?______________________________________ 
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*Hoe is uw roulement? 

A. U heeft een regelmatig roulement. Dit is  

        een vaste uurrooster die een cyclus volgt en  

               zich dus herhaalt. Occasioneel kan 

               dit wijzigen bij een specifiek verzoek. □ 

 

B. U heeft een onregelmatig roulement.  

De uurrooster herhaalt zich niet op basis van  

een regelmatige patroon. Met individuele  

prefenties wordt er geen rekening gehouden. □ 

 

C. U heeft een flexibel roulement. Er wordt  

              eerst nagegaan wat uw prefenties zijn 

              vooraleer u de uurrooster kent. □ 

 

∟Welke roulement verkiest u? 

- A- het regelmatige roulement □ 

- B- het onregelmatige roulement □ 

- C- het flexibele roulement □  

       ∟ Waarom?:______________________________________________ 

 

*Verkiest u om langer dan 9 uren per shift te werken?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

∟ Biedt langer werken dan 9 uur voordelen ? 

o nee □ 

o ja □ 

                  ∟Welke?:__________________________________________ 

 ∟ Biedt langer werken dan 9 uur nadelen ? 

o nee □ 

o ja □  

                  ∟Welke?:___________________________________________ 
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*Hoe lang op voorhand kende u uw laatste uurrooster?____________weken 

       ∟Bent u hierover tevreden? 

 nee □ 

 ja □ 

       ∟Wilt u dit langer op voorhand kennen? 

 nee □ 

 ja □ 

∟Waarom?:__________________________________________________ 

 

*Heeft u zeggingsschap over de opstelling van uw uurrooster? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

     ∟Acht u dit wenselijk? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

          ∟Waarom?:_____________________________________________ 

 

*Bent u bereid om variabele shiften te werken? 

Voorbeeld 1: Maandag werk je 4u, dinsdag 11u, … 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

∟Waarom?:_______________________________________________ 
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*Wat zijn voor u de voornaamste drie voordelen van ploegenarbeid? 

1) ___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 

 

*Wat zijn voor u de voornaamste drie nadelen van ploegenarbeid? 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 

 

*Vindt u dat de voordelen van ploegenarbeid de nadelen overstijgen? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

*Heeft het ploegensysteem invloed op de tevredenheid over uw werk? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟Waarom?:_______________________________________________ 

 

*Hoe lang bent u onderweg van thuis naar uw werk?: 

- bij de ochtendploeg:________minuten 

- bij de namiddagploeg:_______minuten 

- bij de avondploeg:__________minuten 

 

*Hoe lang bent u onderweg van uw werk naar uw thuis? 

- bij de ochtendploeg:________minuten 

- bij de namiddagploeg:_______minuten 

- bij de avondploeg:__________minuten 
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*Zou u omwille van de tijd dat u onderweg bent langer dan 9 uur willen 

werken? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

*Aan de hand van welk vervoersmiddel begeeft u gewoonlijk naar uw werk? 

- openbaar vervoer □ 

- auto □  

- combinatie openbaar vervoer en auto □  

- fiets □ 

- te voet □ 
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10. Gezondheid: 
*Vindt u dat een ploegensysteem een invloed heeft op je gezondheid 

(fysiek)?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

∟eventuele klachten: _______________________________________ 

 

*Vindt u dat een ploegensysteem een invloed heeft op je gezondheid 

(mentaal)?  

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟eventuele klachten: ________________________________________ 

 

   ∟Indien u klachten heeft, hebben die invloed op de tevredenheid over uw 

uurrooster? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟Waarom?:_______________________________________________ 

 

*Heeft u behoefte aan een opleiding om beter om te gaan met ploegenarbeid. 

Voedseladvies, stress- en slaapmanagement zijn voorbeelden. 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

      ∟Waarom?:_______________________________________________ 
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Gebruik de volgende cijfers van 1 – 5 om de aard van het werk te 

beschrijven. Hier wordt nagegaan hoe dat u het werk ervaart en beleeft. 

1=  extreem licht 

2= redelijk licht 

3= normaal 

4= redelijk zwaar 

5= extreem zwaar 

 ochtend  namiddag  nacht 

- fysieke werkbelasting _____ _____ _____        

- mentale werkbelasting _____ _____ _____   

- tijdsdruk _____  _____  _____   

- emotionele stress _____ _____ _____   

 

11.  Sociaal: 

Gebruik de volgende cijfers van 0 – 5 om aan te geven hoe tevreden u bent 

met de tijd die overblijft te wijten aan ploegenarbeid. 

 

0=niet van toepassing 

1=helemaal niet  

2=nauwelijks  

3=in beperkte mate  

4=in grote mate  

5=in zeer grote mate  

- individuele hobby’s  ________ 

- hobby’s die je in team uitoefent ________ 

- partner ________ 

- kinderen ________ 

- familie ________ 

- vrienden ________ 

- culturele evenementen (cinema, theater, 

concert) ________ 

- lidmaatschap bij groeperingen of 

verenigingen ________ 

- opleiding ________ 

- naar de bank of de post gaan ________ 

- naar de dokter of de tandarts gaan ________ 

- eten kopen ________ 

- kleren, meubels,…kopen ________ 

- jezelf ________ 

- huishoudelijke taken ________ 
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In de volgende vragen wordt het begrip “sociaal leven” een paar keer 

vernoemd.  

Met sociaal leven wordt sociale contacten met vrienden, familie en/of 

lidmaatschap bij groeperingen of verenigingen bedoelt. 

 

*Bemoeilijkt ploegenwerk de combinatie werktijd en sociaal leven? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

*Bemoeilijkt weekendwerk de combinatie werktijd en sociaal leven? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

*Bemoeilijkt het werken op feestdagen de combinatie werktijd en sociaal 

leven? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

*Welke ploeg heeft volgens u de grootste negatieve impact op uw sociaal 

leven? 

- ochtend □ 

- namiddag □ 

- nacht □ 
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*Indien u een partner heeft: 

∟Hoe is de werktijdregeling van uw partner: 

- dagarbeid – zonder ploegenarbeid □  

- ploegenarbeid zonder nachten □ 

- ploegenarbeid met nachten □ 

- permanent nachtarbeid □ 

- anders ______________________________ 

 

∟Stemt zijn/haar werktijdregeling overeen met uw arbeidstijdregeling? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

 

    ∟Acht u dit wenselijk? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

            ∟Waarom?:____________________________________________ 

 

*Hoe staat uw partner t.o.v. het feit dat u ploegenarbeid verricht: 

- biedt totaal geen steun □ 

- biedt redelijk geen steun □ 

- is onverschillig □ 

- biedt redelijk steun □ 

- biedt veel steun □ 
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*Indien uw kinderen heeft: 

- aantal kinderen? : __________kind(eren)  

- leeftijd van elk van de kinderen: ___________________________ 

 

     ∟Zou u omwille van de kinderen langer dan 9 uur willen werken? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

           ∟Waarom?:_____________________________________________ 

 

     ∟Bemoeilijkt ploegenwerk de combinatie werktijd en privé (gezin)? 

- helemaal niet □ 

- nauwelijks □ 

- in beperkte mate □ 

- in grote mate □ 

- in zeer grote mate □ 

           ∟Waarom?:_____________________________________________ 
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Appendix 2: De niet-parametrische testen 
 

De leeftijd 

 

Voor de statistische testen met betrekking tot de leeftijd werd er 

gekozen voor niet-parametrische testen aangezien de leeftijd in deze 

databank afweek van de normale verdeling. 

Om de normaliteit te bestuderen werden de normaliteitstesten, de Q-

Q plot, de scheefheid, de kurtosis en het histogram nagegaan. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de nomaliteitstesten: Kolmogorov-

Smirnov en Shapiro-Wilk. 

 

Tabel 1: Normaliteitstesten (leeftijd) 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

statistisch df p-waarde statistisch df p-waarde 

Leeftijd ,104 127 ,002 ,941 127 <0,001 

a. Lilliefors Significantie Correctie 

 

De nulhypothese was dat er geen verschil met de Gaussiaanse 

verdeling kon worden aangetoond. Tabel 1 toont dat beide toetsen 

een significantie van <0,05 hadden, waardoor de nulhypothese werd 

verworpen. 

Figuur 1 toont de waarnemingen geplot langs een rechte. De 

scheefheid was 0,286 en de kurtosis -1,121.  

De best passende Gaussiaanse curve wordt in figuur 2 weergegeven. 

Er werd dus besloten om niet-parametrische testen uit te voeren. 
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Figuur 1: Q-Q plot voor leeftijd 

 

 

 
Figuur 2: Histogram leeftijd 
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Pendeltijd 

 

De relatie tussen de pendeltijd en de wens om hiervoor langer dan 9 

uren te werken werd nagegaan. De gemiddelde tijd per persoon werd 

berekend. Ondanks een scheefheid van 0,732 en een kurtosis van 

0,241, werd gekozen voor een niet-parametrische test. 

De keuze werd gerechtvaardigd door de normaliteitstest, de Q-Q plot 

en het histogram. De box plot gaf een extra verduidelijking (figuren 

3, 4 en 5).  

 

Tabel 2: Normaliteitstesten (tijd) 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

statistisch df p-waarde statistisch Df p-waarde 

Tijd ,117 128 <0,001 ,946 128 <0,001 

a. Lilliefors Significantie Correctie 

 

De nulhypothese was dat er geen verschil met de Gaussiaanse 

verdeling kon worden aangetoond. Tabel 2 toont dat beide toetsen 

een significantie van <0,05 hadden, zodat de nulhypothese werd 

verworpen. 

 
Figuur 3: Histogram tijd 
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Figuur 4: Q-Q plot tijd 

 

 
Figuur 5: Tijd box plot 
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Het aantal weken dat men op voorhand het uurrooster kende 

 

Er werd gekozen voor een niet-parametrische test, omdat de continue 

variabele niet normaal verdeeld was (figuur 6). 

 

 
Figuur 6: Q-Q plot voor aantal weken 
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Appendix 3: Power analyse 
 

Voor de ‘post hoc power’ na te gaan werd het programma ‘G*Power 

3.1.2’ gebruikt. 

 

 

1. De Chi-kwadraattoets 
 

De ‘post hoc power’ werd nagegaan voor de Chi-kwadraattoetsen die 

geen significant resultaat gaven. 

 

Het hebben van een bijbaan bij deeltijds en voltijds werkers 

De ‘power’ van de test was met 8%. zeer laag. 

 

Gezin met al dan niet jonge kinderen en de wens tot 

overeenstemming met de arbeidstijdregeling van de partner 

De ‘power’ van de test was 24% en was dus laag. 

 

 

2. De Kruskal-Wallis test 
 

Hieronder wordt de ‘post hoc power’ weergegeven van de Kruskal-

Wallis testen die geen significant resultaat gaven. 

 

De mentale werkbelasting tijdens de ochtendshift 

De ‘power’ van deze test was laag, aangezien deze 13 % was. 

 

De fysieke werkbelasting tijdens de namiddagshift 

Met een percentage van 9 % was de ‘power’ zeer laag. 

 

De mentale werkbelasting tijdens de namiddagshift 

De ‘power’ van deze test was 39%.  

 

De tijdsdruk tijdens de namiddagshift 

De ‘power’ van deze test was 41%.  
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De emotionele stress tijdens de namiddagshift 

De’ power’ van deze test was 34 %.  

 

De emotionele stress tijdens de nachtshift 

De ‘power’ van de test was 58%.  

 

De tijdsdruk tijdens de nachtshift 

De ’power’ van de test was 36 %. 

 

 

3. De Mann-Whitney U toets 
 

Hieronder kan men de ‘post hoc power’ voor de Mann-Whitney U 

testen, die geen significant resultaat gaven, terugvinden. 

 

De fysieke werkbelasting tijdens de ochtendshift 

De ‘power’ was slechts 6 %. Dit was bijzonder laag. 

 

De tijdsdruk tijdens de ochtendshift 

De ‘power’ is hier heel laag, namelijk 6 %. 

 

De emotionele stress tijdens de ochtendshift 

Met een percentage van 23 % was de ‘power’ laag. 

 

 

4. Opmerking 
 

Voor een aantal testen die geen significant resultaat gaven, lagen de 

percentages voor de ‘power’ behoorlijk laag. Een grotere steekproef 

wordt aanbevolen. 

 

 

 



 

 


