Onregelmatig werken en slapen

Werk je onregelmatig, dan slaap je vaak als anderen aan het werk zijn en werk je als anderen slapen.
Je biologische klok raakt van deze onregelmatigheid behoorlijk in de war en dat heeft grote invloed
op je slaap, maar ook op je hormoonhuishouding en herstelvermogen. Bij werken op onregelmatige
tijden, vooral ’s nachts, wordt je slaapritme continu verstoord. Vergelijk het met een jetlag. Perfect
slapen is bij onregelmatige diensten niet zo één, twee, drie mogelijk. Maar met kleine aanpassingen
in je gewoontes, kun je toch al een groot verschil maken om structureel beter te herstellen, meer grip
op je energie te krijgen en je werkplezier te verhogen.

Slaap is onze grootste energiegever. Ieder mens heeft slaap
nodig. Tijdens je slaap tank je lichamelijk en geestelijk bij.
Hoe meer regelmaat, hoe beter. Maar hoe zit dat als je in
ploegendiensten werkt?
Als je op onregelmatige tijden werkt herken je vast de
onderstaande uitspraken:
• ‘Na een avonddienst ga ik eerst een uurtje andere dingen
doen voordat ik kan slapen.’
• ‘Na een nachtdienst slaap ik zelden langer dan 5 uur.’
• ‘Na een vroege dienst ga ik echt niet eerder naar bed, dat
vind ik zo ongezellig.’
Wat zijn nu de gevolgen van deze verstoringen in het
biologische dag- en nachtritme? We noemen een aantal
concrete feiten:
• Met minder dan zes uur slaap per nacht heb je 30% meer
kans op obesitas.
• Zowel mannen als vrouwen hebben een verminderd libido
gedurende de avond- en nachtdiensten.
• Slaapapneu komt meer voor bij ploegendienstmedewerkers .

• Meer mensen die in onregelmatige diensten werken snurken.
• Concentratie en je reactievermogen nemen af als je werkt in
ploegendiensten.
• Na een langere periode ontstaat een grotere kans op
diabetes mellitus (type 2), en hart- en vaatziekten.
Deze feiten gaan op voor iedereen die in onregelmatige
diensten werkt. Maar ieder mens is uniek en er blijven
uitzonderingen. Zo blijkt dat kortslapers geschikter zijn
voor deze manier van werken dan langslapers. Ook kunnen
avondmensen er beter tegen dan ochtendmensen. Gemiddeld
genomen kunnen mannen iets gemakkelijker omgaan met
ploegendiensten dan vrouwen. De gezondheidsadviezen die
voor iedereen goed zijn, gelden uiteraard ook voor mensen die
in onregelmatige diensten werken.
Ook als je onregelmatig en/of ’s nachts werkt, kun je invloed
uitoefenen op je slaapkwaliteit en energie. We zetten het voor
je op een rijtje hoe je dit doet.
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Als je ontspannen bent, val je gemakkelijker in slaap en slaap
je beter door. Onderstaande tips kunnen hierbij helpen.

Gebruik geen beeldscherm voor je gaat slapen. Zaken als tv
kijken, gamen of het gebruik van een tablet, smartphone en/of
laptop activeren namelijk je brein. Een actief brein zorgt voor
een onrustige slaap.

Maak slim gebruik van buitenlucht en daglicht
Als je nachtdiensten draait en je gaat de dag ervoor een uur
of langer naar buiten, dan kun je mogelijk ruim een uur langer
doorslapen. Maak wel (laat) in de middag nog een wandeling
buiten zodat het daglicht je bioritme kan resetten. Buitenlucht
geeft je sowieso energie. Na je nachtdienst kun je een
zonnebril met oranje glazen dragen tegen het daglicht, zodat
je beter kunt slapen bij thuiskomst.

Doe ademhalingsoefeningen
Ademhalen doen we de hele dag. Vaak gaat dit proces als
vanzelf. Maar door, ongemerkt, te hoog en te vaak te ademen
komt er nauwelijks nieuwe zuurstof in onze longen. Door het
toepassen van een aantal eenvoudige technieken kun je beter
slapen. Jouw lichaam kan er beter door ontspannen waardoor
je makkelijker in slaap valt. De oefening helpt ook verrassend
goed om het resterende deel van je slaap af te maken.
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Gebruik de slaapkamer waar hij voor bedoeld is
Gebruik je slaapkamer om te slapen en voor intimiteiten.
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Slaap en voeding

Van een aantal voedingsmiddelen en supplementen is
wetenschappelijk vastgesteld dat ze je slaap aanzienlijk
verbeteren ofwel verslechteren. Een paar voorbeelden.
Kies voor eiwitten in plaats van (snelle) koolhydraten
Je voelt je eerder vermoeid als je veel (snelle) koolhydraten
eet. Bij werken in de nacht is dit effect nog groter omdat
je dan minder insuline aanmaakt om de koolhydraten af te
breken. Het kost je daardoor meer energie dan dat het je
oplevert. Voeding met veel eiwitten zorgt juist dat je je minder
moe voelt doordat het constante energie geeft.
Drink een kopje kamillethee voor het slapen
Kamille(thee) geeft rust en ontspanning waardoor je
gemakkelijker in slaap valt. Ook voedingsmiddelen met
L-tryptofaan, zoals melk, bananen, kersen, amandelen,
kikkererwten en linzen, verkorten de tijd om in slaap te vallen.
Let op met koffie en andere cafeïne houdende dranken
Ze houden je wakker tijdens de nacht maar bemoeilijken het
in slaap vallen na thuiskomst. Ook heeft jouw spijsvertering ‘s
nachts moeite met deze middelen, omdat je spijsvertering op
een laag pitje draait.
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Regelmaat aanbrengen in je slaap

Het klinkt misschien onlogisch, maar ook als je onregelmatig
werkt, kun je zorgen voor meer regelmaat in je slaappatroon.
Plan zoveel mogelijk vaste slaaptijden
Plan je slaap zo dat je binnen de verschillende diensten
toch op vaste tijden naar bed gaat en opstaat. Je kunt de
drie R-en (Rust, Reinheid en Regelmaat) gerust weer van
stal halen. Probeer zoveel mogelijk regelmaat binnen de
onregelmatigheid aan te brengen. Je biologische klok vaart er
wel bij en je voelt je energieker.
Vaste slaaprituelen
Houd een vast ritueel aan voor je gaat slapen, bijvoorbeeld
door een kopje (kamille)thee te drinken, het nemen van een
warme douche, tandenpoetsen, hond uitlaten, wekker zetten
etc.
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Slaap en beweging

Beweging en een goede conditie hebben een positieve invloed
op de lengte van je slaap en op het doorslapen. Let wel op
wanneer je het doet.
Herstel ’s nachts beter met beweging
Door regelmatig te bewegen maak je hormonen aan die voor
een beter herstel tijdens je slaap zorgen. Doe wel rustig aan na
een nachtdienst. Je bent dan niet optimaal hersteld, waardoor
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Een goed slaapklimaat

Ook invloeden van buitenaf kunnen je slaap beter of slechter
maken. Gelukkig kun je ook hier maatregelen voor treffen
zodat de slaapcondities optimaal zijn.
Hoe donkerder, hoe beter
Zorg ervoor dat de slaapkamer zo donker mogelijk is of zet
een slaapmasker op om het licht te weren. Hoe donkerder de
kamer is, hoe beter je in slaap zult komen.

intensief bewegen een averechts effect kan hebben. Kies dan
liever voor een boswandeling dan 10 kilometer hardlopen.
Sport niet net voordat je gaat slapen
Sporten verhoogt de adrenaline in je bloed. Wanneer je
anderhalf tot twee uur voordat je gaat slapen intensief sport,
val je waarschijnlijk moeilijker in slaap. Je kunt dan beter even
wachten met naar bed gaan of een uur eerder gaan sporten,
als dat kan.

Maak afspraken met je gezin en de buren
Niks vervelender dan dat jouw buurman vrolijk het gras staat
te maaien als jij de slaap wilt vatten na een nachtdienst.
Afspraken maken hierover met je gezin en misschien ook
de buren, helpt hierbij. Is dat niet mogelijk? Tref dan zelf
maatregelen om het zo stil mogelijk te maken. Doe oordoppen
in en zet het geluid van de deurbel en telefoon uitzet.. Alle
beetjes helpen.

Zorg voor goede ventilatie in je slaapkamer en dat de
temperatuur rond de 18 graden is
Om in slaap te vallen moet je lichaamstemperatuur dalen. Dat
lukt natuurlijk niet als je dekbed te dik is of als de slaapkamer
te warm is.
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Energiek blijven tijdens de nachtdienst

Naast goed en voldoende slapen, wil je natuurlijk ook energiek
en alert je nachtdienst doorkomen. Als je meer dan 16 á 17 uur
wakker bent, is je concentratievermogen gelijk aan iemand
die 0,5 promille alcohol in zijn lichaam heeft. Voor een alerte
nachtdienst hebben we één zeer effectieve slaaptip:
Doe powernaps
De powernap, ook wel het hazenslaapje genoemd, helpt
je alertheid en concentratievermogen te verbeteren. Ook
verbetert het je geheugen waardoor je informatie beter kunt
onthouden, je creativiteit neemt toe en je eventuele stress
daalt. Allemaal voordelen van even tijd nemen om de ogen
dicht te doen. Neem deze nap vooral na het avondeten vóór
een nachtdienst of na een vroege dienst. Of als het kan tijdens
je nachtdienst. Een weldaad voor je gemoed en je komt er
veilig door thuis.

Meer informatie
Raymond Gruijs
06 238 993 47
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Welke tips pas jij toe?
Bovenstaande tips helpen je gezond en
gemotiveerd te blijven. Goed slapen en
bewaken van de regelmaat helpen om van de
onregelmatigheid te herstellen. Kies per dienst
één of meerdere tips die je kunt toepassen.
Deze gaan jou helpen om je energie op peil te
houden. Zorg je goed voor je lichaam, dan zorgt
jouw lichaam goed voor jou. En dat merk je
onder andere aan een energieker gevoel.

r.gruijs@humantotalcare.nl

www.expertisecentrumonregelmatigwerken.nl
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