
Voeding is één van de belangrijkste energiebronnen om alert te kunnen blijven tijdens het werk. 

Door de juiste dingen te eten en drinken kun je je de hele dag energiek voelen. Aan de andere kant 

kan de verkeerde voeding juist ook je energie wegroven. Als je onregelmatig werkt, vraagt het eten 

van de juiste voeding op het juiste moment extra aandacht. Onze spijsvertering is namelijk niet 

ingesteld op werken in de nacht. Zo hebben we ’s nachts meer moeite met de verwerking van suiker 

en vet, wat minder alert maakt. En dat is wel het laatste wat je wilt in een nachtdienst. Gelukkig kun 

je met kleine aanpassingen in je voedingsgewoontes, structureel meer grip krijgen op je energie. 

Als je op onregelmatige tijden werkt, herken je vast de 
onderstaande uitspraken:

• ‘Na de avond-nachtdienst drink ik altijd eerst een borrel.’
• ‘De laatste nachtdienst halen we shoarma/pizza/patat.’
•  ‘Vóór een vroege dienst ontbijt ik niet, want ik krijg dan geen 

hap door mijn keel.’
•  ‘Of ik nu ochtend-, middag- of avonddienst heb, ik neem 

altijd drie boterhammen mee in mijn trommel.’ 

Wat zijn nu de invloeden en gevolgen van voeding op je dag- 
en nachtritme en energie? We noemen een aantal concrete 
feiten: 

•  Van nature eten we overdag en zijn dan ook het meest in 
beweging. Je lichaam is er goed op ingesteld om overdag 
voedsel te verteren. Maar in de nacht is het meer ingesteld 
op slaap en herstel en niet zozeer op het verwerken van eten. 

•  Tijdens late diensten werkt je spijsvertering trager en maakt 
jouw lichaam minder insuline aan waardoor je suikers, vetten, 
vezels en pittig gekruid eten minder goed kunt verdragen. 

•  Slaaptekort laat je hunkeren naar zoete en vette happen. 
Hierdoor heb je tijdens de late en nachtdienst sneller de 

neiging om te snacken en zoete en vette tussendoortjes te 
eten.

•  Er bestaat geen gezonder voedingsmiddel dan water om je 
alertheid te bevorderen. Cafeïne kan je wakker houden, maar 
geeft gezondheidsrisico’s als je er veel van binnenkrijgt. 

•  Eet je voordat je gaat slapen, dan kan je lichaam weinig 
doen met de ingenomen energie. Je spijsvertering gaat op 
dat moment namelijk ook slapen, waardoor de ingenomen 
energie wordt omgezet in reservevetten. Alleen voor het 
slapengaan na een nachtdienst werkt het anders. 

Onregelmatigheid zorgt ervoor dat de biologische klok in de 
war raakt waardoor verschillende stofwisselingsprocessen 
verstoord raken. Als je je voeding hier niet op aanpast, loop 
je een hoger risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, 
hart- en vaatziekten en obesitas. En in je dagelijks leven heb 
je wellicht niet de energie die je zou kunnen hebben, zowel op 
het werk als thuis. 
De tips en adviezen om dag en nacht maximale energie uit je 
voeding te halen, zetten we hieronder voor je op een rijtje. 
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1   Vet, koolhydraten en eiwitten: wanneer wel 
en wanneer niet?

Vet, koolhydraten en eiwitten zijn de basis voedingsstoffen 
die je lichaam laten functioneren. Het zijn bouwstoffen 
en energieleveranciers en daarom belangrijk in ieder 
voedingspatroon. Maar je lichaam reageert niet op elk 
moment van de dag hetzelfde op deze voedingsstoffen. 
Wanneer eet je wat? 

Vet: overdag, niet voor het slapen gaan   
Vet zorgt voor verzadiging en geeft smaak aan eten. Eet het 
overdag, maar niet binnen twee uur voordat je gaat slapen. 
Het ligt namelijk zwaar op de maag en is voor je darmen, die 
later op de avond en in de nacht in ruststand zijn, erg lastig te 
verteren. Dit geldt trouwens ook voor pittig eten. Overdag heb 
je meer spijsverteringssappen die je helpen met de vertering, 
maar in de late avond en nacht word je niet geholpen door die 

stofjes. Ze kosten jouw lichaam dan meer energie, prikkelen je 
darmen te veel en kunnen maagzuur in de hand werken. 

Koolhydraten: overdag 
Koolhydraten verzadigen het minst. Ze geven wel een korte 
energie-boost maar door de insulinepiek die volgt, krijg je 
alweer snel een vermoeidheidsdip. Je kunt koolhydraten 
het beste overdag eten. ’s Nachts wordt minder insuline 
aangemaakt waardoor je zoete voedingsmiddelen niet goed 
verwerkt. 

Eiwitten: ’s avonds en ’s nachts
Eiwitten geven de meeste verzadiging omdat de vertering 
het langst duurt. Deze eet je juist ‘s avonds en ‘s nachts 
omdat ze je voorzien van langdurige energie en een stabiele 
bloedsuikerspiegel. Ze liggen niet zwaar op de maag en 
houden je alert.  
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2  Regelmaat aanbrengen in je voeding

Het klinkt misschien onlogisch, maar ook als je 
onregelmatig werkt kun je zorgen voor meer regelmaat in 
je voedingspatroon. Je biologische klok raakt dan zo min 
mogelijk verstoord.  
  
Ochtenddienst 
Als je tussen 3.00 en 6.00 uur opstaat, dan is het verstandig 
om na het opstaan een kleinigheidje te eten. Bijvoorbeeld een 
glas drinkontbijt, een schaaltje yoghurt of een stuk fruit. Rond 
7.00-8.00 uur ontbijt je ‘echt’. De rest van de dag eet je op de 
gebruikelijke tijden de lunch en warme maaltijd. 

Middag-/avonddienst   
Heb je een middag-/avonddienst, ontbijt en lunch dan op de 
gebruikelijke tijd en streef ernaar op het werk rond 18.00 uur 
te eten. Je kunt ook lunch en diner omdraaien. Aan het einde 
van je werkdag of bij thuiskomst neem je nog een lichte snack, 
bijvoorbeeld een cracker of broodmaaltijd. Een vette snack is 
geen goed idee want die ligt veel te zwaar op de maag en je 
spijsvertering werkt nu op een lager niveau. Dat zorgt ervoor 
dat je moeilijker in slaap valt.
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3  Verleidingen de baas blijven   

We kennen de verleidingen die op de loer liggen als je werkt op 
onregelmatige tijden. En hoe de keuzes die je dan maakt een 
direct effect hebben op je energie. Met onderstaande tips, blijf 
je verleidingen gemakkelijker de baas.  

Neem gezonde eiwitrijke tussendoortjes mee naar je werk
Eiwitrijke tussendoortjes houden je energie op peil en 
voorkomen vermoeidheidsdips. Voorkom je een ongezonde 
snack-attack. Snoep- en snackautomaten bevatten vaak 
producten met veel suiker en ongezonde vetten. En die wil 
je vermijden, zeker in de nacht en voorbeelden van gezonde 
snacks zijn: vers fruit, snoepgroenten, noten, een schaaltje 
zuivel, een snee volkoren brood of een hardgekookt eitje.

Laat koffie, energiedrankjes en alcohol staan 
Cafeïne kan lang actief blijven in het lichaam en het houd je 
wakker. Neem daarom minimaal 4 uur voor het slapengaan 
geen cafeïnerijke dranken meer. Alcohol zorgt ervoor dat je 
makkelijker in slaap valt, maar verstoort de herstelcapaciteit 
van jouw lichaam, waardoor je niet goed uitgerust en hersteld 
wakker wordt. Om alert de nachtdienst door te komen, helpt 
water nog altijd het beste. Wanneer je voldoende water drinkt, 
voel je je energieker, blijft je concentratie op peil en worden je 
afvalstoffen beter afgevoerd.

Heb je honger? Of eigenlijk dorst?
Honger en dorst worden vaak met elkaar verward. Dit 
komt omdat honger en dorst in hetzelfde gedeelte van je 
hersenen worden geregeld. Probeer altijd eerst een glas 
water te drinken voordat je aan je favoriete snack begint. 
Wacht 20 minuten en kijk of je dan nog zin hebt in die snack. 
Waarschijnlijk had je gewoon dorst.
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Nachtdienst 
Begin voorafgaand aan je nachtdienst rond 18.00 of 19.00 
uur met een niet te grote warme maaltijd. Neem om 22.00 
uur een portie fruit, bakje kwark of handje noten (ongebrand/
ongezouten). Vervolgens rond 1.30 uur een kleine portie 
die uit meer eiwitten dan koolhydraten en vetten bestaat, 
bijvoorbeeld een groenteomelet, ei, rolletje mager vleeswaar 
of vis. Dit houd je wakker en alert. Rond 5.00 uur in de ochtend 
neem je een licht verteerbaar hapje zoals een boterham met 
jam of een stuk fruit. Hier mogen wel koolhydraten in zitten 
maar niet te veel vezels, want ’s nachts zijn je darmen minder 
actief. Neem na je nachtdienst een licht ontbijt. Je voorkomt 
hiermee dat je wakker wordt vanwege een hongergevoel. De 
lunch sla je over, want hopelijk lig je dan lekker te slapen. Als 
je ergens halverwege de middag wakker wordt, neem je een 
klein hapje. Bijvoorbeeld een bakje yoghurt met muesli of 
een kop soep. Eet vervolgens weer op de gebruikelijke tijd je 
avondeten. 



Meer informatie
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Welke tips pas jij toe? 
Bovenstaande tips helpen je gezond en 
gemotiveerd te blijven. Goede voeding en het 
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.  
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4  Voeding en planning   

Regelmaat en gezondere keuzes maken in voeding passend 
bij jouw onregelmatige werkrooster, betekent vooruit denken. 
Met deze handige tips kom je niet voor verrassingen te 
staan en wordt het aanpassen van je eetpatroon een stuk 
gemakkelijker én leuker: 

Maak slim gebruik van een maaltijdplanning
Voorbereiding is de sleutel tot succes. Bekijk één keer per 
week hoe je werkrooster eruitziet en bedenk op welke (vaste) 
tijdstippen je kunt eten en wanneer je tijd hebt om alvast 
een aantal maaltijden voor te bereiden. Zorg dat je niet 
afhankelijk wordt van de snoepautomaat op het werk of 
ongezonde verleidingen op weg naar huis. Bereid maaltijden 
van tevoren thuis voor en zorg dat je gezonde tussendoortjes 
bij je hebt zoals fruit en snoepgroente.

Ken je valkuilen en zorg voor gezonde alternatieven
Trek je die zak chips open na een avonddienst, kun je de geur 
van verse croissants bij de bakker om de hoek niet weerstaan 
na een nachtdienst, of eet je juist een hele reep chocolade 
om vier uur ’s middags na een vroege ochtenddienst? Als je je 
valkuilen kent, kun je hier beter op inspelen. Koop je favoriete 
hummus om je zin in zout te verminderen ‘s avonds, zorg dat je 
lekkere havermoutmuffins hebt klaarstaan als ontbijt of duik ’s 
middags de keuken in en bak een bananenbrood om je zoete 
trek te stillen.

Bereid je voor en ga voor de 80/20 regel
Wil je jouw voeding aanpassen doe het dan rustig aan, 
in kleine stapjes. Begin bij één van de hoofdmaaltijden. 
Geniet van gezonde voeding door variatie aan te brengen 
in je eetpatroon. Een handig ezelsbruggetje is om zoveel 
mogelijk verschillende kleuren voeding op je bord te leggen. 
En natuurlijk kun je ook genieten van de dingen die minder 
gezond zijn. Probeer hier een balans in te vinden. Kies voor 
80% gezond en 20% gewoon lekker, of dit nu wel of niet 
gezond is.
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