
Protocol voor onregelmatige werktijden  

 
Wij krijgen vanuit PowerSlim regelmatig de vraag wat cliënten het beste kunnen eten als ze 
onregelmatig werken, lang wakker zijn of een wisseldag hebben. Voor veel mensen is het lastig om af 
te vallen en een voedingsprogramma te volgen in combinatie met onregelmatige werktijden. Door deze 
onregelmatige tijden hebben mensen minder trek of juist continu trek omdat de biologische klok in de 
war is. Door middel van dit protocol geven wij je tips hoe je cliënten kunnen afvallen in combinatie met 
het PowerSlim afslankprogramma.  
 
Biologische klok 
Mensen hebben een zogenaamde biologische klok. Dit is een inwendige klok die aangeeft wanneer we 
willen slapen, wakker worden of willen eten. Deze klok wordt intern door het regelcentrum in onze 
hersenen (hypothalamus) aangestuurd. Onze hypothalamus regelt dit door afgifte van hormonen, 
sturing van de bloeddruk en lichaamstemperatuur. 
 
Onze biologische klok zorgt ervoor dat bepaalde inwendige processen volgens een vast 24-uursritme 
verlopen, wat erg belangrijk is voor ons lichaam. Enkele voorbeelden zijn onze hormoonspiegels, 
regulatie van de lichaamstemperatuur, maar ook de slaap-waakcyclus. Onze stemming en gedrag 
worden ook door dit ritme beïnvloed, waardoor het gemakkelijker is om op te staan als het licht is en in 
slaap te vallen als het donker is.  
 
Verstoring van onze biologische klok 
Als het slaap-waakritme verstoord is heeft iemand bijvoorbeeld moeite met wakker worden, wakker 
blijven, in te slapen of door te slapen. Door het verschuiven van de tijd door een lange reis met het 
vliegtuig kan onze biologische klok tijdelijk verstoord zijn. Dit geldt ook voor mensen die in een 
nachtdienst of ploegendienst werken. Het van slag zijn van onze biologische klok kunnen we merken 
aan: 

• Een verstoord slaap-waakritme 

• Concentratieproblemen 

• Verstoring van het eetpatroon 

• Verstoring van de stoelgang, obstipatie of diarree 

• Gebrek aan energie 

• Hoofdpijn, prikkelbaarheid of stemmingswisselingen  
 
We hebben als mens namelijk enkele dagen nodig om onze biologische klok aan te passen aan andere 
omstandigheden.   
 
Praktijk 
Schommelingen in onze biologische klok kunnen ervoor zorgen dat ons eetpatroon verstoord raakt, 
zoals eerder beschreven. Mensen met onregelmatige werktijden ervaren dit ook vaak. Door deze 
schommelingen hebben ze minder trek of juist continu de behoefte aan (vaak) minder verantwoorde 
voeding. Ze hebben dan ook vaak verschillende dieetpogingen ondernomen zonder gewenst resultaat. 
Het vertrouwen dat het nu dan wel gaat lukken zien ze dan ook somber in. Goed nieuws! Bij PowerSlim 
zien we ook positieve resultaten bij cliënten met een verstoorde biologische klok.  
 
Advies 
Vanuit PowerSlim hebben we verschillende adviezen opgesteld. 

• Het advies is om zoveel mogelijk de biologische klok aan te houden. Hiermee bedoelen we dat 
je streeft naar de warme maaltijd op een vast tijdstip. Voor de gemiddelde Nederlander is dit 
tussen 18.00 en 19.00 uur. Dit wil zeggen, heeft je cliënt een nachtdienst gehad dan adviseer 
je na het opstaan (bijvoorbeeld rond 15.00 uur) het ontbijt (bijvoorbeeld kwark met muesli). 

• Na het ontbijt is het zinvol om minimaal een half uur lichamelijk actief te zijn. Alle vormen van 
lichaamsbeweging zijn toegestaan. Het eerst volgende eetmoment is dan de warme maaltijd 
(bijvoorbeeld rond 18.00 uur) en na de warme maaltijd de overige eetmomenten. 

• Eén product meer is toegestaan, één product minder niet. Het streven is om de 2-2,5 uur een 
eetmoment.  

• Op langere (werk)dagen kan het zinvol zijn om een langere tussenpoze van ongeveer 3 uur te 
hanteren. Daarbij houd je 5-7 eetmomenten per dag aan.  



• In sommige situaties (bij uitzondering) kan er voor een 8e eetmoment gekozen worden. Adviseer 
dan een drank of dessert in verband met de hoeveelheid koolhydraten.  

• Wij raden aan om 2 uur voor het slapen gaan niks meer te eten en/of te drinken in verband met 
de verstoring van de nachtrust.  

 

 


