
Health, Safety, Security and Environment 
De gids voor wagenparkbeheerders over vermoeidheid en slaap

BESTEMMING: VEILIGER REIZEN 

Vermoeidheid 
aanpakken





In een druk wagenpark is het belangrijk om te weten hoe je 
vermoeidheid moet aanpakken – en idealiter om te voorkomen 
dat het een probleem wordt. We hebben tools en adviezen 
ontwikkeld die u kunt gebruiken en delen met uw team om 
ervoor te zorgen dat iedereen goed uitgerust en alert blijft.

De enige echte manier om vermoeidheid te verslaan is met 
slaap, dus we hebben ons gericht op een aantal van de beste 
manieren om een goede nachtrust te krijgen.

U en uw 
team helpen 
vermoeidheid 
te verslaan
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Top tips voor 
slaapkwaliteit 
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De juiste slaapomgeving en 
routine hebben

01. 

Een vaste routine is een goed idee - het kan zo eenvoudig zijn als 
douchen en tanden poetsen, maar het vertelt het lichaam dat het tijd 
is om te slapen.

Lezen en naar muziek luisteren voor het slapen is een goede manier 
om te ontspannen en u klaar te maken om naar bed te gaan.

Dingen om te vermijden 

 Blauw licht van schermen in het uur vóór dat u naar bed gaat

 Oefeningen die uw bloedtemperatuur verhogen

Slapeloosheid 

  In plaats van in bed te liggen en gestrest te raken, of constant de 
tijd te checken, is het beter om op te staan en rond te lopen

Of een teamlid nu thuis of in het voertuig slaapt, 
de slaapplek moet zo stil en donker mogelijk 
zijn, goed geventileerd worden en op een 
comfortabele temperatuur gehouden worden.
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Goed eten & drinken

Maaltijden moeten indien mogelijk 
op regelmatige tijdstippen worden 
genomen, en grote maaltijden 
moeten net voor het slapen gaan 
worden vermeden. Een stuk fruit 
of een gezonde snack is het beste 
om te nemen indien u honger heeft 
voor het slapen gaan. Degene 
die nachtdiensten werken moeten 
proberen om op regelmatige 
tijdstippen gezonde snacks te eten.

Goede dingen om te eten en te drinken

  Lage Glycemische Index (GCI) 
voedingsmiddelen en volle granen

  Genoeg groenten en fruit

    Genoeg water drinken

Dingen om te vermijden

  Te veel verwerkte suikers zoals frisdrank 
en chocola

    Fastfood zoals hamburgers en pizza’s

    Bewerkte en voorverpakte etenswaren

Disordered sleep can lead to obesity 
Broken sleep can impact the ability to control food intake because of changes to  
the metabolic and hormonal systems, and it can also cause gastrointestinal distress.

02.

4 Shell Fleet Solutions



Neem regelmatig pauzes en doe af en toe een dutje

Een pauze nemen kan 
een goede manier zijn om 
energieniveaus te herstellen.

  Chauffeurs moeten altijd het verplichte 
pauzeschema van de industrie volgen

  Het nemen van 15 tot 20 minuten 
‘power naps’ kan nuttig zijn – bijv. voor 
een lange reis of na een lunch stop

03. 
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Sporten

Regelmatig sporten kan een goede 
manier zijn om het slaappatroon te 
verbeteren, vooral omdat het deel kan 
uitmaken van een dagelijkse routine en 
dit een goed hulpmiddel is om te slapen. 

Het kan helpen in het verminderen van stress en 
gewichtstoename, waarbij de best vorm van 
lichaamsbeweging aërobe bewegingen zijn die 
aangeduid zijn als bevorderend van de slaap.

Waarom sporten in de ochtend 
bijzonder goed is

  Het vertelt het lichaam dat het tijd is om 
wakker te worden

  Het kan helpen om de lichaamsklok te 
verschuiven naar een bepaald wakker 
moment

  Buiten zijn en blootgesteld zijn aan 
het licht kan ook helpen om de 
lichaamsklok te ‘installeren’

04.
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Beperk cafeïne, alcohol en andere drugs

  Alcohol voor het slapen gaan 
kan een rustgevende slaap 
tegenwerken - ook al kan het helpen 
om in eerste instantie in slaap te 
komen, het leidt vaker tot wakker 
worden tijdens de nacht

  Geneesmiddelen kunnen ook 
slaappatronen verstoren – het 
is essentieel om met een arts de 
bijwerkingen van een medicatie te 
controlerenmedication

05.

Cafeïne kan nuttig zijn tijdens de 
dag als een kleine boost nodig 
is, maar het is niets meer dan 
een ‘quick fix’ en er mag niet 
regelmatig op worden vertrouwd. 

Cafeïnehoudende dranken (waaronder 
thee, koffie en energiedranken) moeten 
worden vermeden in de uren voor het 
slapen gaan, omdat ze het moeilijk 
kunnen maken om in slaap te vallen.
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Hier zijn enkele praktische tips over 
het verminderen van potentiële 
vermoeidheid en het veilig houden van 
uw team op de weg:

 Werkuren moeten het mogelijk maken om een minimum van zeven tot 
acht opeenvolgende uren slaap te krijgen in een periode van 24 uur

 Zorg ervoor dat er voldoende chauffeurs zijn om de werkschema’s te 
dekken met het behouden van de vereiste veiligheidsnormen

 Zorg ervoor dat de voertuigen goed onderhouden zijn, zodat het 
risico op storingen en vertragingen vermindert

 Het onderhoud moet het interieur van het voertuig en de omgeving 
binnen het bestuurdersgebied omvatten

 Wees je bewust van chauffeurs die onderling van dienst wisselen en 
de impact die dit kan hebben op de werktijden
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Nuttige bronnen buiten Shell

Het aanpakken van uw 
voeding en lichaamsbeweging
Voor hulp bij het bijhouden van uw 
voeding en lichaamsbeweging zijn 
er een aantal apps beschikbaar, 
zoals MyFitnessPal. Ga voor meer 
informatie naar: myfitnesspal.com

Slaapdagboek
Er is een slaapdagboek beschikbaar 
op de website van de National Sleep 
Foundation. Dit dagboek bevat 
gedetailleerde instructies en biedt 
dagboekaantekeningen aan voor 
een volledige week. Dit dagboek is 
beschikbaar op: sleepfoundation.org  

Apps voor het bijhouden van 
uw slaap
Er zijn een aantal apps beschikbaar 
die de capaciteit hebben om uw 
slaapcyclus bij te houden. De 
slaapcyclus is beschikbaar op 
Android en Apple: sleepcycle.com 

Fysieke slaaptrackers
There are two options that research 
has demonstrated to be the most Er 
zijn twee opties die door onderzoek 
zijn aangetoond het meest effectief te 
zijn in slaap tracking, dit zijn de FitBit 
One en Jawbone Up. Meer informatie 
is te vinden op: fitbit.com/one

Apps voor 
ontspanningstechnieken
Een bijzonder nuttige app om te 
ontspannen is Headspace. Deze 
app is een geleide meditatie app 
die bijzonder nuttig kan zijn bij 
het omgaan met stress en angst. 
headspace.com/headspace-
meditation-app

Apps voor witte ruis
Ontspannende muziek of zelfs witte 
ruis kan nuttig zijn bij het in slaap 
vallen. White Noise Ambient Lite, 
beschikbaar in de App Store.
 
White Noise Free, beschikbaar op 
Google Play.

Mocht u specifieke behoeften 
hebben aan vermoeidheid en hoe 
u dit kunt aanpakken, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met uw 
Fleet Solutions Account Manager 
voor verdere begeleiding en 
ondersteuning.

Noch de Shell-onderneming die dit document uitgeeft, noch enige andere persoon of onderneming die zich bezighoudt met het 
verstrekken van informatie of gegevens die hierin worden gebruikt, is verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of voor 
smartphonetoepassingen als bedoeld in dit document, inclusief zonder beperking de juistheid van alle informatie die daarin zit, hun 
functionaliteit, nut of effectiviteit.



Disclaimer

Alle inhoud in deze brochure wordt alleen ter beschikking gesteld voor informatie op voorwaarde dat is 
begrepen en geaccepteerd dat (i) hier door niemand op mag worden vertrouwd bij de uitvoering van zijn/
haar eigen werkzaamheden of anderszins; (ii) noch de Shell onderneming die dit document uitgeeft, noch 
enige andere persoon of bedrijf verbonden met het ter beschikking stellen van de informatie of gegevens 
die in dit document gebruikt worden (A) aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan 
of voor in dit document gedane aanbevelingen of gegeven adviezen, noch voor weglatingen hieruit 
of welke gevolgen dan ook die, direct of indirect, voortvloeien uit het gebruik van dit document door 
personen, ook wanneer er van de kant van de Shellmaatschappij of een andere persoon of maatschappij 
als voornoemd sprake is van het niet betrachten van redelijke zorg; of (B) geen aanspraak maken op en ook 
geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties afgeven dat handelen overeenkomstig dit document 
bepaalde resultaten zal bereiken met betrekking tot het behandelde onderwerp of voldoet aan de vereisten 
in toepasselijke nationale of plaatselijke wet- en regelgevingen; en (iii) niets in dit document medisch advies 
vormt. Als medisch advies vereist is, moet dit worden gevraagd aan uw arts. Het is aan te raden dat u, als u 
vermoeidheid gerelateerde problemen ervaart, deze bij uw werkgever en uw arts aangeeft.

Aan de slag

Voor meer informatie over vermoeidheid en 
slaap en de vele andere manieren waarop 
we uw wagenpark kunnen helpen naar 
waar het moet gaan, neem dan contact op 
met uw Shell Account Manager of bezoek 
shell.nl/shellcard


