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Een groot aantal mensen heeft te maken met onregelmatige werktijden. De 
24-uurs economie en de toenemende internationale betrekkingen hebben er 
mede voor gezorgd dat nog maar 25% van de werkende populatie Europa en de 
Verenigde Staten reguliere “negen tot vijf” werktijden heeft. Het is bovendien 
gebleken dat 19% van de werkenden regelmatig tijdens de nacht werkt, en 17% 
te maken heeft met een bepaalde vorm van ploegendiensten. Verscheidene 
onderzoeken hebben aangetoond dat onregelmatige werktijden de biologische 
klok (het circadiane ritme) en het slaap/waak patroon verstoren en daardoor 
tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. Onregelmatige werktijden kunnen 
daarnaast ook van invloed zijn op het sociale leven en de werk-privé balans. 
De gerapporteerde korte termijn effecten van het werken met onregelmatige 
werktijden zijn vermoeidheid, slaapgebrek en spijsverteringsstoornissen. Op 
de langere termijn zijn onder andere associaties gevonden met aandoeningen 
aan het maag-darmstelstel, en het reproductieve, metabole en cardiovasculaire 
systeem. Omdat niet iedereen die onregelmatig werkt ook daadwerkelijk 
gezondheidsklachten krijgt zijn wetenschappers van mening dat klachten mede 
beïnvloed worden door een combinatie van de volgende factoren: de kenmerken 
van het werkschema en andere belastende factoren op het werk (de werksituatie); 
de sociale verplichtingen en werk-privé balans (factoren buiten het werk); en 
persoonskenmerken, lichamelijke en mentale fitheid, coping-strategieën en 
leefstijl (belastbaarheid van het individu) (Hoofdstuk 1). 

Om de gezondheidseffecten van het werken met onregelmatige werktijden beter 
te bepalen is er meer onderzoek nodig. Zulk onderzoek zou bij uitstek uitgevoerd 
kunnen worden met behulp van werk- en persoonsgerelateerde gegevens die 
algemeen beschikbaar zijn bij (grote) bedrijven. Het is eveneens belangrijk om 
te onderzoeken of er interventies kunnen worden ontwikkeld die voorkomen 
dat het werken met onregelmatige werktijden tot gezondheidsklachten leidt. 
De uitkomsten van beide vormen van onderzoek zouden in het bijzonder 
van belang kunnen zijn voor de luchtvaartindustrie, waar vanwege de 24-
uurs operatie een groot gedeelte van de werknemers blootgesteld wordt aan 
onregelmatige werktijden en/of tijdzoneoverschrijdingen. De eerste doelstelling 
van dit proefschrift was dan ook om de gezondheidseffecten van de specifieke 
werktijden binnen een luchtvaartmaatschappij beter te bepalen. Daartoe werden 
de associaties tussen cumulatieve blootstelling aan onregelmatige werktijden, 
ziekteverzuim en arbeidsongevallen onderzocht. De tweede doelstelling was om 
te achterhalen of het mogelijk was om het effect van onregelmatige werktijden 
op gezondheid terug te dringen. Daartoe werd een interventieprogramma met 
als doel de fitheid en gezondheid van piloten te bevorderen, ontwikkeld en 
vervolgens geëvalueerd.  

In het eerste deel van dit proefschrift wordt de huidige wetenschappelijke kennis 
met betrekking tot het verband tussen blootstelling aan onregelmatige werktijden 
en twee gezondheidsgerelateerde uitkomsten samengevat.  Hoofdstuk 2  beschrijft 
een systematische review naar het verband tussen werken in ploegendiensten 
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(inclusief nachtdiensten) en een verandering in lichaamsgewicht. Met behulp 
van een systematische zoekstrategie werden studies met een longitudinale opzet 
(prospectief of retrospectief) verzameld, waarna de methodologische kwaliteit van 
deze studies werd bepaald door middel van een gestandaardiseerde checklist. De 
resultaten van deze studies zijn samengevat met een ‘levels of evidence’ synthese. 
We vonden sterk bewijs voor een relatie tussen blootstelling aan onregelmatige 
werktijden en een toename van lichaamsgewicht. Echter, wanneer er rekening 
werd gehouden met de invloed van verstorende variabelen zoals leeftijd, geslacht, 
lichaamsgewicht en fysieke activiteit, bleek er onvoldoende bewijs te zijn voor 
deze relatie. Deze uitkomst impliceert dat het ouder, zwaarder, en fysiek minder 
actief worden van werknemers met onregelmatige werktijden een belangrijke rol 
kan spelen in de relatie tussen blootstelling aan het werk en een toename van het 
lichaamsgewicht.

In Hoofdstuk 3 hebben we eveneens door middel van een systematische review 
het bewijs voor een verband tussen blootstelling aan onregelmatige werktijden 
en ziekteverzuim samengevat. De observationele studies die werden gevonden als 
gevolg van de systematische zoekstrategie werden gescoord op methodologische 
kwaliteit. Vervolgens werden de studies gecategoriseerd op basis van het 
type roosters waar onderzoek naar werd gedaan (bijvoorbeeld roterende 
wisseldiensten of vaste nachtdiensten) en werden de resultaten aan de hand van 
deze categorieën samengevat door middel van de ‘levels of evidence’ synthese. 
Er bleek geen bewijs te zijn voor een generiek verband tussen het werken met 
onregelmatige werktijden en ziekteverzuim. Er werd wel een verband gevonden 
tussen het vast werken in avonddiensten door vrouwelijke medewerksters in 
de gezondheidszorg en langdurig verzuim. De uitkomsten impliceren dat de 
associatie tussen blootstelling aan onregelmatige werktijden en ziekteverzuim 
niet alleen afhangt van het roostertype maar ook van de populatie die hieraan 
wordt blootgesteld. 

In het tweede deel van dit proefschrift worden de uitkomsten van de analyses 
met betrekking tot het MORE cohort (Monitoring Occupational Health Risks in 
Employees) gepresenteerd. Het MORE cohort bestaat uit alle werknemers die in 
januari 2010 in dienst waren van een grote luchtvaartmaatschappij. De werk- en 
persoonsgerelateerde gegevens (aangeleverd door de luchtvaartmaatschappij) 
en gegevens over ziekteverzuim en arbeidsongevallen (aangeleverd door de 
arbodienst) van de werknemers uit het cohort waren beschikbaar vanaf januari 
2005. In Hoofdstuk 4 wordt een onderzoek naar het verband tussen de 
cumulatieve blootstelling aan verschillende typen roosters en nachtdiensten en 
het ziekteverzuim bij grondpersoneel beschreven. Van elk van de in totaal 7.652 
geïncludeerde werknemers werden alle tussen 2005 en 2009 gewerkte diensten 
en de dagen ziekteverzuim verzameld. Voor de uitkomstmaat ziekteverzuim werd 
onderscheid gemaakt in langdurig verzuim in 2009 (meer dan 7 dagen achtereen) 
en het aantal ziekmeldingen in 2009. De uitkomsten van de statistische analyses 
toonden aan dat, na correctie voor de verstorende psychosociale en fysieke 
werkgerelateerde factoren, alleen werknemers die tussen 2005 en 2008 waren 
begonnen met het werken in een rooster met nachtdiensten een hoger risico 
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hadden op langdurig verzuim in 2009. Een toename van het aantal gewerkte 
nachtdiensten bleek niet geassocieerd te zijn met langdurig ziekteverzuim. 
Werknemers met onregelmatige werktijden bleken wel een lager risico op 
meer ziekmeldingen te hebben in vergelijking met werknemers die alleen 
overdag werkten. De uitkomsten van deze studie impliceren dat het wisselen 
tussen een type rooster kan bijdragen aan verzuim, mogelijk veroorzaakt 
door aanpassingsproblemen van de betreffende medewerker. Begeleiding van 
werknemers die in een ander type rooster gaan werken zou daarom op zijn plaats 
kunnen zijn.

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar het verband tussen de cumulatieve 
blootstelling aan verschillende vluchttypen en ziekteverzuim bij het vliegend 
personeel (cabine- en cockpitpersoneel) van het MORE cohort. Van 8.228 
personeelsleden werden de vluchtschema’s en dagen ziekteverzuim tussen 2005 
en 2009 verzameld. Er werd onderscheid gemaakt tussen nachtvluchten, short-
haul vluchten (korter dan 4uur), medium-haul vluchten (tussen 4 en 8 uur) en 
long-haul vluchten (langer dan 8 uur). De statistische analyses toonden aan dat 
cumulatieve blootstelling aan de verschillende vluchttypen tussen 2005 en 2008 
niet onafhankelijk geassocieerd was met ziekteverzuim van meer dan 7 dagen 
in 2009, nadat er gecorrigeerd was voor verzuim in het verleden. De uitkomsten 
impliceren dat blootstelling aan bepaalde vluchttypen niet van invloed is op het 
ziekteverzuim van vliegend personeel. Om ziekteverzuim van deze doelgroep te 
voorkomen zouden preventieve strategieën zich meer kunnen richten op vliegend 
personeel met veel verzuim in het verleden.

In Hoofdstuk 6 wordt een studie naar het verband tussen cumulatieve 
blootstelling aan de verschillende vluchttypen en arbeidsongevallen bij 
cabinepersoneel gepresenteerd. De onderzoekspopulatie bestond uit 6.311 
cabinepersoneelsleden uit het MORE cohort. Voor elk van deze werknemers 
werden de vluchtschema’s en geregistreerde arbeidsongevallen tussen 2005 
en 2009 verzameld. De uitgevoerde logistische regressie analyses toonden aan 
dat vrouwelijke cabinepersoneelsleden significant meer arbeidsongevallen 
rapporteerden dan hun mannelijke collega’s. Daarnaast werd gevonden dat 
cabinepersoneelsleden een groter risico op een arbeidsongeval in 2009 hadden 
naarmate men meer blootgesteld was aan short-haul vluchten tussen 2005 en 
2008. Meer blootstelling aan long-haul vluchten daarentegen was geassocieerd 
met een lager risico op een arbeidsongeval. De uitkomsten kunnen mogelijk 
verklaard worden door de specifieke werkzaamheden tijdens short-haul vluchten 
en de kenmerken van short-haul schema’s, al is er meer onderzoek naar de 
onderliggende mechanismen nodig voordat hier conclusies uit getrokken kunnen 
worden. 

Het derde en laatste deel van dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling 
en evaluatie van MORE Energy. Het interventieprogramma had als doel de 
fitheid en gezondheid van piloten te bevorderen. In Hoofdstuk 7 wordt de 
ontwikkeling van MORE Energy beschreven. De interventie bestond uit advies 
op maat met betrekking tot de onderwerpen blootstelling aan (dag)licht, slaap, 
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fysieke activiteit en voeding. Naar aanleiding van focusgroep interviews met 
de doelgroep en gesprekken met verschillende stakeholders, werd besloten 
om de adviezen te verstrekken met behulp van een mobiele applicatie (app), 
ondersteund door een website met achtergrondinformatie. De advisering op maat 
was er op gericht de verstoring van de biologische klok en de vermoeidheid van 
de piloten zoveel mogelijk te beperken. De inhoud van de adviezen was gebaseerd 
op wetenschappelijke kennis en afgestemd met deskundigen op het gebied 
van chronobiologie, fysieke activiteit en voeding. De advisering werd op maat 
aangeboden aan de hand van de vluchtschema’s en de persoonlijke kenmerken 
van de piloten. De persoonlijke kenmerken die werden gebruikt waren: functie 
(captain, first officer en second officer) en chronotype (ochtendmens vs. 
avondmens). De kenmerken van de vluchtschema’s waar de adviezen op werden 
gebaseerd waren: type (short-haul vs. long-haul), richting (neutraal, westwaarts, 
oostwaarts), vertrektijd van de heenvlucht (ochtend, middag, avond/nacht), 
tijdstip van aankomst (ochtend, dag, nacht), vertrektijd van de terugvlucht 
(ochtend, middag, avond/nacht) en het aantal overschreden tijdzones. In het geval 
dat het verblijf op locatie korter dan 48 uur was werd de gebruiker geadviseerd 
om zoveel mogelijk het Nederlandse ritme aan te houden. In het geval het verblijf 
op locatie langer dan 48 uur duurde werd de gebruiker geadviseerd zich aan te 
passen aan de lokale tijd. 

In Hoofdstuk 8 wordt de procesevaluatie van de MORE Energy interventie 
beschreven. Een procesevaluatie wordt doorgaans uitgevoerd om de resultaten 
van een studie beter te kunnen interpreteren en om inzicht te krijgen in de 
belemmerende en bevorderende factoren, de sterke en zwakke punten van de 
implementatie van de interventie, en de mate waarin de deelnemers de interventie 
hebben gevolgd en gewaardeerd. De resultaten van de procesevaluatie toonden 
aan dat MORE Energy grotendeels volgens plan was uitgevoerd en dat deelnemers 
op de voorgenomen wijze toegang tot de app en de website hadden gekregen. 
Bovendien bleek dat een groot deel van de deelnemers van de interventiegroep 
(81%) op enig moment gebruik had gemaakt van de app of de website. De mate 
waarin men tijdens de gehele onderzoeksperiode van zes maanden gebruik van 
de advisering had gemaakt (compliance) bleek echter laag te zijn; 17% van de 
deelnemers raadpleegde de app en/of website gedurende vier weken of meer. 
De waardering voor de interventie was middelmatig, de deelnemers gaven een 
gemiddeld cijfer van 6.4. De deelnemers gaven aan dat de advisering soms lastig 
op te volgen was in hun dagelijks leven en dat het moeilijk was om hun gedrag 
daadwerkelijk aan te passen aan de hand van de adviezen. Toch gaf 78% van de 
deelnemende piloten aan dat ze de interventie aan hun collega’s zouden aanraden. 
Daarnaast gaf 65% van de deelnemers aan overtuigd te zijn dat de interventie 
daadwerkelijk de fitheid en gezondheid van vliegers kon bevorderen. 

In Hoofdstuk 9 worden de effecten van het onderzoek naar MORE Energy op 
de uitkomstmaten fitheid, slaap, leefstijl en gezondheid beschreven. In totaal 
deden 502 piloten mee aan het onderzoek (22% van de totale populatie). De 
geïncludeerde piloten werden via loting verdeeld over de interventiegroep die 
beschikking kreeg over de MORE Energy app en website, en de controlegroep 
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die werd verwezen naar een website met algemene, aan het onderwerp 
gerelateerde achtergrondinformatie. Bij het begin van het onderzoek en na drie 
en zes maanden kregen alle deelnemers een online vragenlijst toegestuurd. De 
drie maanden vragenlijst werd door 405 deelnemers (80,7%) ingevuld en de zes 
maanden vragenlijst door 390 deelnemers (77,7%). Uit de resultaten bleek dat de 
interventiegroep na zes maanden significant beter scoorde dan de controlegroep 
op de voornaamste uitkomstmaat van het onderzoek, fitheid. Daarnaast bleek 
ook de slaapkwaliteit en de mate van fysieke activiteit van de deelnemers uit 
de interventiegroep te zijn toegenomen en bleken deze deelnemers minder 
snacks te eten in vergelijking met hun collega’s uit de controlegroep. De andere 
uitkomstmaten met betrekking tot leefstijl, slaap en algemene gezondheid 
bleken niet significant te zijn veranderd. De uitkomsten van het onderzoek 
impliceren dat het mogelijk is om met behulp van advies op maat, toegepast via 
een app, vliegend personeel effectief te ondersteunen tijdens de omgang met hun 
onregelmatige werktijden en tijdzone overschrijdingen. 

Tot slot worden in Hoofdstuk 10 de voornaamste bevindingen van dit proefschrift 
gepresenteerd en in een breder, maatschappelijk perspectief geplaatst. Dit 
hoofdstuk bevat bovendien aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en 
implicaties voor gezondheidsbevordering van werknemers met onregelmatige 
werktijden. We hebben in dit proefschrift geen duidelijk verband gevonden tussen 
blootstelling aan bepaalde typen roosters of vluchten en ziekteverzuim. Onze 
bevindingen onderstreepten wel de invloed van gezondheid en van leefstijlfactoren 
die kunnen veranderen als gevolg van het werken met onregelmatige werktijden. 
Daarnaast bleek dat de gezondheidsgerelateerde effecten van blootstelling aan 
onregelmatige werktijden af kan hangen van de werkende populatie die wordt 
onderzocht. Mede daarom wordt aangeraden om in toekomstig onderzoek naar 
de gezondheidseffecten van werken met onregelmatige werktijden de invloed 
van psychosociale en fysieke blootstelling op het werk, determinanten van de 
belastbaarheid van de werknemer (zoals coping en fysieke en mentale fitheid) 
en factoren buiten het werk om (zoals de werk-privé balans) op een juiste wijze 
te includeren. Zulk onderzoek kan, net als het onderzoek in dit proefschrift, 
mogelijk gemaakt worden door een structurele samenwerking tussen een bedrijf, 
een arbodienst en een onderzoeksinstituut. Een dergelijke samenwerking maakt 
het tevens mogelijk om interventies ter bevordering van de gezondheid van 
medewerkers met onregelmatige werktijden in de praktijk te toetsen. Op deze 
wijze werd in dit proefschrift een interventie getest bij een grote groep piloten. 
De uitkomsten lieten zien dat het mogelijk is om met behulp van advies op 
maat, toegepast via een app, fitheid, slaapkwaliteit en leefstijl te bevorderen. 
Advisering met betrekking tot blootstelling aan licht, slaap, voeding en fysieke 
activiteit lijkt dan ook een goede manier om de belastbaarheid van werknemers 
met onregelmatige werktijden te bevorderen en zo negatieve gezondheidseffecten 
te voorkomen. We bevelen luchtvaartmaatschappijen (maar ook bedrijven in 
andere bedrijfstakken waarin met onregelmatige werktijden gewerkt wordt) dan 
ook aan om, naast het optimaliseren van de roosters en de werkomgeving, deze 
informatie structureel aan het personeel aan te bieden, rekening houdend met de 



wensen en behoeften van de specifieke doelgroep.  
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