
 
 PROJECT DAKLOOSHEID  EN CORONA   

Impact van Corona   
Ervaringen van zorg- en opvangmedewerkers 

  

Interview Ronde 2: De impact van corona op de zorg en opvang van dakloze mensen.  

Welke uitdagingen veroorzaakt Corona voor zorgverleners in de organisatie van sociaal 
medische zorg voor dakloze mensen? 

Hoe was de implementatie en naleving van de maatregelen in de opvang? 

Welke gevolgen zien medewerkers bij dakloze mensen? 

Welke gevolgen van Corona ervaren zorgverleners in de keten van zorg en ondersteuning? 

Interviews met medewerkers in de sociaal medische zorg en opvang van dakloze mensen geven 
een antwoord op deze vragen. Deze factsheet beschrijft de belangrijkste resultaten uit de 
tweede ronde interviews met hen , en vergelijkt deze met de eerste ronde interviews die tussen 
mei en juli 2020 zijn gehouden. De interviews zijn onderdeel van door ZonMw gefinancierde 
studie “Corona en dakloosheid”.1 

 
SAMENVATTING 

 
 
In december 2020 tot februari 2021 zijn interviews 
gehouden met medewerkers in de zorg en opvang van 
dakloze mensen. Hiermee is inzicht gekregen in de impact 
van Corona en ervaringen van dakloze mensen met 
Corona en de bijbehorende maatregelen. De belangrijkste 
conclusies uit de interviews:  

 De populatie van dakloze mensen is gegroeid, 
mede door verlies van banen en een verminderde 
doorstroom.  

 Om de coronamaatregelen te kunnen 
implementeren in de opvang zijn snel extra 
opvangplekken geopend. 

 Sociaal medische zorg was minder toegankelijk, 
personeel moest verdeeld worden en beeldbellen 
werd als negatief ervaren.  

 De impact op mentale gezondheid onder dakloze 
mensen is groot. Er wordt meer angst, 

 
1Zie voor meer informatie Van Loenen, T., van den Muijsenbergh, M. Daklozen en Corona. Factsheet 1: Opzet en methode. Radboudumc, 
Nijmegen 2021 

eenzaamheid en depressiviteit gezien.  
 Er waren minder infecties met het coronavirus en 

uitbraken dan van te voren gedacht.  
 Positieve kanten zijn dat de opvang 24 uur per 

dag open is, en dat ook mensen die officieel geen 
recht hebben op opvang werden toegelaten. Er 
wordt gehoopt dat deze positieve punten ook na 
de coronapandemie door gezet blijven. 
 

  

METHODE  

Dataverzameling heeft plaatsgevonden door 
semigestructureerde interviews die thematisch zijn 
geanalyseerd. De interviews zijn online of face-to-face 
afgenomen, met inachtneming van de geldende 
maatregelen. Werving vond plaats via opvangcentra en 
straatdokterspraktijken.  
Interviews vonden plaats in de periode december2020 tot 
februari 2021. In totaal zijn er 18 professionals 
geïnterviewd. Alle respondenten hebben van te voren 
toestemming gegeven voor  deelname.  
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RESPONDENTEN 

 
Er zijn 18 interviews afgenomen in de periode december 
2020 tot en met februari 2021. Respondenten (8 vrouwen 
en 10 mannen) hebben verschillende functies in zorg en 
opvang voor dakloze mensen (zie figuur 1). Er zijn 
interviews afgenomen in Amsterdam (n=1), Den Haag 
(n=4), Heerlen (n=3), Nijmegen (n=4), Rotterdam (n=2), 
Tilburg (n=1), Utrecht (n=3).  

 
Figuur 1. functies respondenten 

 
ORGANISATIE OPVANGLOCATIES 

 
Opvanglocaties 
Er werd snel geschakeld door opvanglocaties, 
organisaties en gemeentes om alle dakloze mensen een 
plek op de opvang te geven door het openen van extra 
opvangplekken in bijvoorbeeld hotels.  Hierdoor moest 
echter ook (medisch) personeel verdeeld worden.  
 
Naast meer opvangplekken werden alle locaties anders 
ingericht om de anderhalve meter te kunnen waarborgen.  
De opvang was 24 uur per dag open, om dakloze mensen 
overdag ook binnen te houden. De opvang was ook open 
voor dakloze mensen die normaliter geen recht hebben 
op opvang. Veel van deze veranderingen worden als 
positief ervaren en gehoopt wordt dat deze ook na de 
coronapandemie doorgezet worden.  

“Ja dat blijft erin en de dagopvang blijft erin sowieso ja. Wij 
krijgen ook een andere soort bedden, ook bedden 
die meer privacy geven en ook meer afscherming” 

(Opvangmedewerker) 

 
Respondenten geven aan dat ze het opvallend vonden 
dat er minder infecties en uitbraken hebben 
plaatsgevonden dan ze van te voren hadden gedacht.  

‘Er waren niet zoveel, maar dat is ook best opvallend, want 
iedereen dacht in het begin dat de dakloze mensen zijn meer ja 
meer kwetsbaar door de situatie, door de leefomstandigheden, 

maar er was gewoon niemand in het begin, er was niemand die 
besmet raakte en dat was voor ons allemaal voor alle 

organisaties en partners heel positief.’ (Sociaal medewerker) 
 
Quarantaine/isolatie 
Er zijn quarantaine plekken gecreëerd op de 
opvanglocaties, of op externe locaties. Er is in deze 
periode voldoende isolatiemateriaal aanwezig op de 
opvanglocaties, in tegenstelling tot de vorige ronde 
interviews.  
Er is weinig gebruik gemaakt van quarantaine plekken 
omdat er weinig besmettingen onder dakloze mensen 
plaatsvonden. 

 
‘En uiteindelijk met de tweede golf hadden wij ook een goede 

voorraad met mondkapjes, handschoenen, desinfectie, dat 
hadden we allemaal. Terwijl in de eerste golf hadden we dat juist 

een stuk minder.’  (Opvangmedewerker) 
 

‘Nou ja we hadden in de eerste golf dus dat probleem met 
isolatieplekken helemaal in het begin. Die zijn er toen gekomen 

uiteindelijk en toen werd het ook eigenlijk niet zo heel heftig 
gebruikt gemaakt. We hebben nu een veel betere isolatie plek’ 

(Straatdokter) 
 

ORGANISATIE SOCIAAL MEDISCHE ZORG 
 

Toegankelijkheid van zorg 
Er vond meer triage plaats of een dakloze wel of niet 
doorgestuurd moest worden voor medische zorg, dit 
gebeurde vooral op de opvanglocatie zelf.  
 
Medische zorg ging door met maatregelen, zo nodig 
werd tijdelijk opgeschaald om de corona gerelateerde 
zorgvragen op te vangen. Spoedzorg bleef onveranderd, 
dakloze mensen werden op tijd doorgestuurd bij 
spoedzorg. 
 
Zorg was minder toegankelijk voor dakloze mensen. Dit 
kwam door meer thuiswerken van medewerkers, online 
afspraken, geen huisbezoeken en langere wachttijden. 
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Respondenten gaven aan dat dakloze mensen vaak langer 
rond bleven lopen met lichamelijke problemen. Er zijn 
weinig dakloze mensen die een coronavirusinfectie 
hebben doorgemaakt. 
 
Door het openen van extra opvanglocaties moest 
medisch personeel verdeeld worden, waardoor de 
benodigde sociaal medische zorg niet altijd geleverd kon 
worden. 
Zorgmijdende dakloze mensen zaten tijdens de lockdown 
vaker in een opvang, maar bleven onbereikbaar voor 
sociaal medische zorg. Er werd een groter gevoel van 
afstand ervaren door online afspraken en geen 
huisbezoeken. 
 
Ervaringen met beeldbellen 
Beeldbellen maakt het moeilijker om inzicht te krijgen in 
benodigde sociaal medische zorg, door minder diepgang 
in gesprekken.  Beeldbellen werd zo min mogelijk 
toegepast omdat dit bij deze doelgroep als niet prettig 
ervaren werd en veel dakloze mensen geen smartphone 
of computer hebben. Het voordeel van beeldbellen was 
dat de zorg hierdoor wel vaker door kon gaan.  
 
“Ik denk dat het goed zou zijn als de daklozen het gevoel hebben 
dat de hulpverlening er ook en juist voor ze is, ook in tijden van 

corona. […] Ik denk we vooral hebben geleerd dat we er wel 
moeten zijn. En zichtbaar moeten zijn op de plekken waar ze 

komen. Omdat als je er niet bent, dat ze ook reden geven om te 
denken dat je er niet voor hun bent. Dus dat telefonisch 

bereikbaar zijn, dat werkt gewoon niet. Je moet op plekken zijn 
waar zij ook komen, Voor deze mensen is het gewoon moeilijk 

om afspraken te maken of om zoek te gaan.  
(Straatdokter) 

 

VERANDERINGEN WERKDRUK EN 
WERKZAAMHEDEN 

 
Door de corona pandemie ervoeren de respondenten een 
toename van werkdruk waardoor zij meer klachten van 
overbelasting en burn-out signaleerden.  Er was ook een 
toename in vermoeidheid en andere lichamelijke klachten 
bij medewerkers 

 
2 Van Loenen, T, et al.. Daklozen en Corona. Factsheet 3. Impact Corona; 
Ervaringen van dakloze mensen. Radboudumc, Nijmegen 2021 

‘Nou eigenlijk het was te veel voor mij ook, dat merkte ik ook het 
was gewoon niet te doen meer. En ik kreeg ook een bepaalde, ja 
niet bepaalde, maar een soort van huidklachten. En dit komt, nu 
kan ik wel zeggen dat dit was gewoon door de stress die ik had.’ 

( Sociaal medewerker) 
 

Een aantal medewerkers waren bang om andere mensen 
(buiten het werk om) te besmetten. Medewerkers waren 
voorzichtiger in de thuissituatie om dakloze mensen in 
de opvang en collega’s niet te besmetten.  

‘Ik ben er niet echt bang voor, maar ja goed ik let wel op. Ja ik 
vind ook wel dat ik verplichting heb naar mijn werk toe dat ik 

toch zo min mogelijk in de winkels kom en mijn afstand houd en 
aan maatregelen houd. Ik leef wel nog altijd een beetje in een 

bubbel.’ (Coördinator zorg) 
 
Door het snel veranderen van de regels werden 
protocollen vaak veranderd, wat extra werk opleverde, en 
daarmee extra druk veroorzaakte. 

 
IMPACT MENTALE GEZONDHEID 
DAKLOZE MENSEN 

 
De impact op de mentale gezondheid van de dakloze 
mensen is volgens de respondenten erg groot. Dit komt 
net als in de vorige ronde interviews door het verliezen 
van dagstructuur door het wegvallen van dagbesteding. 
Maar ook de lange duur van de maatregelen heeft een 
negatieve impact. Er werd een toename gezien van 
depressiviteit en eenzaamheid. Dit is ook terug te zien in 
de interviews die gehouden zijn bij dakloze mensen2. 
Er is een sterke toename van angst, door angst om ziek 
te worden of om anderen te besmetten. 
Ongedocumenteerden zijn bang om uitgezet te worden 
als ze zich melden bij de opvang. 

“We hebben ook wel een paar keer mensen gehad die gewoon 
zo bang waren voor uitzetting of politie dat ze ja ook al hadden 
ze klachten of waren ze in aanraking geweest met iemand met 

corona, dan durfden ze eigenlijk gewoon niet bij ons in de 
isolatieplek te komen. En liepen ze weg.” (Basisarts) 

 
“De irritatie die hoger oploopt, dat zie je dan wel weer. Mensen 
wat geïrriteerder zijn, mensen zitten natuurlijk vele malen meer 

langer met elkaar opgescheept hierzo dan anders. 
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(Opvangmedewerker) 
 

“Ja, dat jongeren dus mentaal niet lekker gaan zitten, dat ze 
achteruit gaan, het allemaal niet meer zo zien zitten. De 

ervaring van het mislukken, het falen, van geen werk kunnen 
krijgen en geen woning kunnen krijgen. Het lukt allemaal niet.” 

(Sociaal hulpverlener) 
 

Er was meer overlast in de opvang en op straat van 
dakloze mensen, omdat er minder te doen was. 
Er wordt een wisselende verandering gezien in 
middelengebruik, een deel van de zorgmedewerkers vindt 
dit onveranderd, en deel ziet een toename van 
middelengebruik. Toegang tot drugs en alcohol is 
onveranderd. 
 

IMPACT OP POPULATIE 
 

De populatie dakloze mensen is volgens de respondenten 
gegroeid. Dit had volgens hen de volgende redenen:  
o Verlies van baan (voornamelijk arbeidsmigranten); 
o Uit huis gezet worden door de 

woningbouwvereniging; 
o Jongeren, die niet meer opgevangen kunnen 

worden in hun eigen netwerk. 
 

“Ik denk dat wij wel een kleine groep jongeren hebben gehad die 
door corona bij hun ouders nog meer problemen hebben 
gekregen, dat ze daardoor weg, uit huis zijn gestuurd.” 

(Opvangmedewerker) 
 

“Ja we hebben laatst toevallig bij de gegevens gekeken dat toch 
in corona 8 mensen door de woningbouwvereniging uitgezet 
zijn,[…] En toch een heleboel mensen door particulier toch op 
straat zijn gezet, want toen eigenlijk niet de bedoeling was.‘’ 

(Coördinator zorg) 
 

De uitstroom naar een eigen huis of andere locatie was 
vertraagd door o.a. de volle woningmarkt. Ook 
instellingen voor beschermd wonen waren erg vol, 
waardoor doorstromen minder mogelijk was. 

 
AANDACHTSPUNTEN  

 
Aandachtspunten vanuit organisatie coronazorg:  

• Zorgverleners moesten zelf invulling geven aan 
protocollen, veel regionale verschillen hierin 
zorgde voor onduidelijkheid. 

• Straatdokters willen graag betrokken zijn bij 
organisatie van opvangplekken. 

• Door het openen van meer locaties, en daarmee 
de verdeling van personeel, moet gelet worden 
op voldoende aandacht voor begeleiding voor de 
dakloze mensen. 

• Fysiek contact onderhouden met deze doelgroep 
is belangrijk, met zo min mogelijk contact via 
beeldbellen. 

 
‘Dat we ook betrokken zouden zijn geweest bij het opzetten, of 

bij de organisatie van die extra opvangplek. Dat we daar gewoon 
in mee werden genomen in die besluitvorming.’ (Straatdokter) 

 
Aandachtspunten met betrekking tot gezondheid: 

• Het dragen van mondkapjes bij mensen die daar 
om medische redenen last van hebben was soms 
een probleem.  Er kan meer gedacht worden aan 
alternatieve oplossingen.  

• Het is belangrijk dat medische professionals op 
verschillende locaties aanwezig zijn.  
 

Aandachtspunten met betrekking tot 
communicatie: 
• Er is behoefte aan duidelijkheid met betrekking 

tot communicatie van de specifieke 
coronamaatregelen, met daarbij onderling 
overleg tussen zorgverleners en organisaties over 
het implementeren van de regels. 
 

 ‘Ja meer duidelijkheid […] want in het begin was het 
echt bijna alles was onduidelijk en was heel chaotisch. 

Dus dit zou zeker kunnen beter zijn.’ (Sociaal 
medewerker) 

 
“We kregen dus de protocollen, de regels, en daar 

moesten we zelf een invulling aan geven, 
implementeren en zelf weer evalueren. Maar dat had 

anders gekund denk ik.” (Opvangmedewerker) 
 

• De communicatie naar de doelgroep kan 
verbeterd worden door gebruik van basis niveau 
Nederlands of informatie aan te bieden in 
meerdere talen. 
 

‘Ik denk best dat op een iets te hoog niveau 
gecommuniceerd wordt met de bevolking, waardoor 

een aantal mensen misschien mist wat de echte 
boodschap nou is. En dat er gewoon een soort basis 

niveau Nederlandse taal gebruikt wordt.’ (Straatdokter) 
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POSITIEVE VERANDERINGEN 
 

Er zijn meer opvanglocaties geopend, ook voor dakloze 
mensen die daar geen recht op hebben.  

 
“Dus dat was natuurlijk goed, want het vreemde daaraan is dat 
je uiteindelijk voor ons merkt dat het lijden op straat vermindert. 
Omdat ineens iedereen naar binnen mag, dus inclusief mensen 

die normaliter onder WMO-wet geen recht op hulp zouden 
hebben” (Directeur belangenorganisatie) 

 
24uurs opvang en kleinschalige opvang zijn als prettig 
ervaren. Dakloze mensen waren hierdoor beter in beeld 
van de opvang. Ook was hierdoor minder onrust op straat. 
Dakloze mensen ervaren meer rust van een opvangplek 
waar ze 24u per dag kunnen blijven. 
 

“Ze hebben wat minder kans om de zorg mijden, natuurlijk 
omdat ze heel de dag binnen zijn. Dus er zijn wat, ja ze zijn 

allemaal wat beter in beeld.” (Verpleegkundige) 
 

Op de kamers was meer privacy, wat dakloze mensen erg 
prettig vonden. Ook was er meer aandacht voor hygiëne 
onder dakloze mensen. 

 

 
 

 

 


