
INVLOED VAN UURROOSTERBELEID OP DE 
WERKTEVREDENHEID VAN DE VERPLEEGKUNDIGE:
EEN EXPLORATIEVE STUDIE IN DRIE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

MASTERPROEF MANAGEMENT EN BELEID IN DE GEZONDHEIDSZORG 
Prof. Rik Verhaeghe, Arne Verschraegen, Naomi Roelens

Contact

Naomi Roelens
naomi.roelens@ugent.be

Universiteit Gent 

@ugent  

Ghent University

Onderzoeksvragen

• Binnen welk uurroostersysteem kent 

      de verpleegkundige de hoogste werktevredenheid?

• Welke shiftduur levert de verpleegkundige de 

      hoogste jobsatisfactie op?

Relevantie
Verpleegkundige is sinds geruime tijd een knelpuntberoep. De dalende instroom in 
de opleiding en de stijgende zorgvraag door vergrijzing, beloven niet meteen 
verbetering. Aan de verhoogde vraag beantwoorden, vraagt van de 
verpleegkundigen een hoge flexibiliteit mbt. het uurrooster. Deze verwachte 
flexibiliteit, in combinatie met de hoge tijds- en werkdruk, kan een invloed hebben 
op de werkontevredenheid. Dit kan op zijn beurt uiteindelijk leiden tot burn-out of 
ontslag. Om zorgcontinuïteit te garanderen is het cruciaal dit te vermijden.

 Methodologie
Inclusiecriteria:
- werkzaam in één van de drie ziekenhuizen (2 UZ / 1 AZ)
- interne, heelkundige, intensieve en geriatrische diensten

Exclusiecriteria:
- minder dan zes maanden werkzaam in het shiftsysteem

Vragenlijst
McCloskey Mueller Satisfaction Scale (1990)   
- Global Satisfaction Indicator = som MMSS
- maximaal ontevreden score: 31
- minimaal tevreden score: 94
- maximaal tevreden score: 155

Uurroostersysteem
Het shiftsysteem heeft een sterk significante invloed (p<0,001) op de 
werktevredenheid met een hogere werktevredenheid voor de verpleegkundigen 
werkzaam in een vast uurrooster.

Shiftduur
Wanneer de werktevredenheid wordt vergeleken tussen 
shiften die minder of (meer dan) elf uren duren, kon geen 
significant resultaat gevonden worden (p=0,910).

Conclusie
Uit dit cross-sectioneel onderzoek afgenomen bij 239 verpleegkundigen (16,14%) blijkt dat een vast 
uurrooster een significant betere werktevredenheid kan opleveren, mede bevestigd door literatuur. 
Studies met betrekking tot verschillen in shiftduur zijn niet eenduidig. Dit onderzoek impliceert dat 
shiftduur geen significant verschil in werktevredenheid oplevert. Wanneer het management een 
verschuiving in jobsatisfactie wil bekomen, kan een vast uurrooster positieve gevolgen hebben. 
Overleg met kandidaatdepartementen is aangeraden voorgaand aan uurroosterwijzigingen.

  Resultaten
• een sterk significant verschil in werktevredenheid tussen vaste en 

roterende uurroosters in het voordeel van een vast uurrooster. 

• geen significant verschil in werktevredenheid tussen shiften die  

      minder of (meer dan) elf uur duren. 

BURN-OUT 
TURNOVER

WERK- 

ONTEVREDENHEID
HOGE  

FLEXIBILITEIT
PERSONEELS-

TEKORT


