
 

 

© 2020 Restworks. All rights reserved. 

 

 

VERMOEIDHEID IN DE ZORG 

Personeelswelzijn en patiëntveiligheid 
 

 

De zorgsector in Nederland kampt met 

verschillende uitdagingen: van personeelstekort en 

hoge werkdruk tot lange, onregelmatige diensten en 

relatief hoog ziekteverzuim. Aandacht voor het 

welzijn van zorgmedewerkers wordt hierdoor een 

(steeds) urgente(re) kwestie. Dit artikel focust op de 

rol van vermoeidheid in relatie tot personeelswelzijn 

en patiëntveiligheid. 

 

SITUATIE IN DE ZORG 

Hoewel het personeelstekort terugloopt, is er 

volgens het Ministerie van Volksgezondheid nog 

steeds een verwacht tekort van 55.000 – 80.000 

medewerkers in 20221, en zelfs die voorspelling 

wordt, op basis van onderliggende cijfers over 

personeelstekorten, te rooskleurig gevonden2. 

Volgens Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Nederland (V&VN) is de hoge werkdruk een 

belangrijke reden voor de uitstroom van personeel 

uit de zorg.3 Uit een enquête van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna de helft (44%) 

van de werknemers in zorg- en welzijnssector een 

hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. Tweederde van 

de respondenten geeft dat de werkdruk is 

toegenomen in het jaar voorafgaand aan de enquête 

(2019).4 Te hoge werkdruk zorgt indirect voor 

sterfgevallen onder patiënten.5  

Daarbij blijkt uit een peiling van V&VN dat 

negen op de tien werknemers stress ervaart tijdens 

het werk.6  

Ziekteverzuim verschilt per sector. In het derde 

kwartaal van 2019 was het ziekteverzuim in 

Nederland het hoogst in de gezond- en welzijnszorg: 

5,3% tegenover een landelijk gemiddelde van 4%.7 

Het verzuim onder jonge zorgmedewerkers (tot 26 

jaar) is tussen van 2016 tot 2019 flink toegenomen.8  

 

GEVOLGEN VAN VERMOEIDHEID 

Personeelswelzijn 

In de zorg wordt dag en nacht gewerkt. Die 

onregelmatige diensten worden op verschillende 

manieren ervaren. Een enquête onder 800 

zorgmedewerkers laat zien dat driekwart van de 

respondenten die onregelmatige diensten draait, 

daar negatieve invloed van op de gezondheid 

ervaart.9 Voorbeelden van de effecten zijn o.a.: 

vermoeidheid, slaapproblemen, prikkelbaar of 

humeurig zijn, darmklachten en problemen met de 

stofwisseling. 

Dat nachtwerk niet zonder risico’s is blijkt ook 

uit onderzoek naar de gezondheidseffecten ervan: 

nachtwerk verhoogt het risico op diabetes type 2, 

hart- en vaatziekten en slaapproblemen.10 Daarnaast 

is slaap overdag van inferieure kwaliteit ten opzichte 

van nachtslaap.11 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 

ziekenhuispersoneel dat regelmatig nachtdiensten 

draait 20% meer kans heeft op griep- en 

luchtwegklachten dan medewerkers die alleen 

overdag werken.
12
 Dit wordt gedeeltelijk geweten aan 

de slechtere kwaliteit van slaap.13 

Tot slot kan de rit naar huis na een nachtdienst 

extra risico met zich meebrengen. Vermoeidheid van 

de bestuurder speelt in naar schatting 15-20% van de 

verkeersongevallen een rol.14  
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Patiëntveiligheid 

Vermoeidheid op de werkvloer heeft niet alleen 

effect op het welzijn van zorgmedewerkers, maar ook 

op de veiligheid van patiënten. Vermoeid personeel 

heeft - zeker tijdens de nacht - een verhoogd risico 

om fouten te maken, vooral bij routinehandelingen.15 

Het risico op medische fouten is drie keer hoger 

tijdens lange diensten.16 Eén op de drie Intensive 

Care verpleegkundigen meldt spijt over beslissingen 

veroorzaakt door vermoeidheid.17 Onderzoek in 

Occupational and Environmental Medicine 

vergelijkt de effecten van (matig) slaapgebrek op 

presteren en alertheid met die van alcohol. Na 17-19 

uur zonder slaap was de gemeten reactietijd van 

deelnemers aan het onderzoek tot 50% vertraagd.18  

Het maken van (al dan niet schadelijke) fouten, 

maar ook slechts het risico daarop, heeft effect op 

welzijn onder verpleegkundigen, zo blijkt uit een 

peiling van V&VN en Zorg.nu. Dat risico leidt tot 

slapeloze nachten, maakt onzeker en gespannen.19  

Naar aanleiding van cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat 

een kwart van de Nederlanders van boven de 25 jaar 

in 2018 slaapproblemen had, hield tijdschrift 

Nursing een peiling onder verpleegkundigen. Van 

bijna 700 respondenten gaf 67% aan zodanig last te 

hebben van slaapproblemen, dat het invloed heeft 

op het dagelijks functioneren. Vooral onregelmatige 

(nacht)diensten beïnvloeden het functioneren, geven 

meerdere verpleegkundigen aan.
20
 

 

POWERNAPS OP DE WERKVLOER 

Uit onderzoek blijkt dat een korte powernap leidt tot 

verbetering van alertheid21, leerresultaten22 en 

humeur23. Regelmatig powernappen heeft een 

stressverlagend
24
 effect en vermindert het risico op 

hart- en vaatziekten significant25.  

“Een kort slaapje is een zeer effectieve en 

goedkope manier om de effectiviteit en productiviteit 

van personeel te verhogen,” zegt professor Steven 

Howard, hoogleraar Anesthesie en gespecialiseerd in 

slaaptekort en vermoeidheid, naar aanleiding van 

zijn onderzoek naar het effect van een dutje in de 

nachtdienst. Uit het onderzoek blijkt dat artsen en 

verplegend personeel die een powernap doen tijdens 

nachtdiensten niet alleen beter presteren, maar ook 

veel vriendelijker zijn tegen collega’s en patiënten. 26 

Onderzoek toont verder aan dat powernaps de 

schadelijke gezondheidseffecten van slechte slaap, 

op bijvoorbeeld het immuunsysteem, teniet kunnen 

doen.27 De bevindingen ondersteunen de 

ontwikkeling van praktische interventies voor 

chronisch vermoeide bevolkingsgroepen, zoals 

nacht- en ploegendiensten, volgens Faraut, 

promovendus bij de Paris Descartes-Sorbonne Paris 

Cité in Parijs.28  

Verder kan een powernap het risico om weg te 

dommelen achter het stuur halveren (18% tegenover 

36%), zo blijkt uit een onderzoek naar effectieve 

manieren om het werken in de nachtdienst te 

verlichten, uitgevoerd door Rijksuniversiteit 

Groningen en politiekorps Drenthe.29  

 

 

DE ENERGYPOD 

De EnergyPod is een stoel speciaal ontworpen voor 

korte powernaps op de werkvloer. Met een druk op 

de knop start een voorgeprogrammeerde powernap 

van 20 minuten. Door het compacte design en de 

privacy kap is weinig ruimte nodig en kan bijna 
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iedere plek gebruikt worden als een plaats om te 

rusten.  

De EnergyPod wordt door ziekenhuizen en 

zorginstellingen over de hele wereld ingezet om 

intensieve (nacht)diensten dragelijker te maken.  

In Nederland kunnen bijvoorbeeld de Intensive 

Care medewerkers van UMC Utrecht30 en 

medewerkers van het Máxima MC tot rust komen in 

EnergyPods.31  

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een 

speciaal programma opgezet om de schadelijke 

effecten van nachtwerk te beperken: Gezond door 

de nacht. Het programma bestaat uit verschillende 

interventies, waaronder de EnergyPod. 

Initiatiefnemers Jo van Bussel (hoofd unit IC) en 

Astrid Salet (internist-intensivist) zijn enthousiast 

over de resultaten van de pilot: “Medewerkers 

voelen zich gewaardeerd. Ze gaan met plezier aan het 

werk. Nachtdienst is bij ons geen probleem meer,” 

zegt Salet. Van Bussel benadrukt het effect op 

patiëntveiligheid: “Wij zijn de medewerker centraal 

gaan stellen met het idee dat het dan vanzelf goed 

komt met de zorg voor de patiënt. Door het lagere 

verzuim hebben we lagere kosten. Het geld dat we 

overhielden, hebben we weer geïnvesteerd in 

werkplezier. Je zult zien dat het verzuim verder daalt 

en de medewerkerstevredenheid stijgt. En de 

patiëntenzorg profiteert daarvan.” 32  

Salet zei eerder over de maatregelen voor de 

nachtdienst: “Het allermooiste is de EnergyPod. Die 

is uniek.”33  

Het Amsterdam UMC zet verschillende 

interventies, waaronder de EnergyPod, in om ook ’s 

nachts een fijne werkplek te zijn. Een van de IC-

verpleegkundigen vertelt: “Ik ben vaak zó moe als ik 

naar huis toe rijd dat ik bang ben om in de vangrail 

te belanden. Als ik een powernap heb gedaan tijdens 

de dienst, zit ik minder moe in de auto.”34 

Hoofdverpleegkundige Caroline de Ridder merkt 

positieve reacties van het personeel op de 

aanpassingen die gemaakt zijn om nachtdienst 

dragelijker te maken: “De waardering die ik voel bij 

de medewerkers is enorm.”  
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