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Moeilijker om aan methadon te komen. 

We krijgen signalen dat het voor niet-geregistreerde methadongebruikers moeilijker wordt om aan 

methadon te komen. De straatmarkt die voor deze groep heel belangrijk is (veelal kleinschalig 

overschot van mensen die zelf ook methadon ontvangen) is ingestort omdat bijna niemand meer op 

straat is. Dr Valkenier kan geen nieuwe cliënten zien en verwijzen door naar het Jellinek Outreachend 

Team (JOT). Het JOT kan het lichamelijk onderzoek dat nodig is niet doen vanwege Corona.  

Voorbeeld: Iemand (doorverwezen door de Regenboog) belt voor een vriend uit Italië die al geruime 

tijd in Amsterdam verblijft zonder contact met de hulpverlening. Betrokkene gebruikt methadon 

(heeft een Europese verzekering en een Italiaans doktersrecept t.b.v. methadon uit december 

jongsteleden) maar zit al een aantal dagen zonder; op straat kopen lukt niet meer de laatste dagen 

door de Corona-crisis. Dr. Valckenier gebeld, zij kunnen geen nieuwe cliënten zien vanwege Corona 

en verwijzen door naar het JOT. Ook zij kunnen geen nieuwe cliënten zien vanwege het lichamelijk 

onderzoek dat nodig zou zijn - omdat het recept al 3 maanden oud is-  mag nu niet plaatsvinden 

vanwege Corona. Kruispost zegt desgevraagd nooit iets met methadon te kunnen doen. Een 

straatdokter uit Amsterdam verwijst door naar de apotheek Utrechtsestraat. Daar is het uiteindelijk 

gelukt om voor enkele dagen methadon te halen. 

 

Mensen hebben angst om in de nachtopvang te slapen 

Er heerst angst onder de daklozen om in de nachtopvang te slapen en om in de inloopcentra te zijn. 
Zij zien dit als potentiële infectiehaarden: 
- Veel mensen in slechte gezondheid bij elkaar in relatief kleine ruimtes; 
- Doordat niemand getest wordt en het spectrum van symptomen breed is, kan niet goed worden 
ingeschat wie mogelijk besmet is; 
- Mensen slapen met meerdere anderen in dezelfde ruimte. 
 
Wij zien dat het afschalen door het openen van nieuwe locaties van de grond begint te komen, wat 
we een goede zaak vinden. We moedigen een grote stap voorwaarts hierin aan. 
 

  



Repatriëring komt niet van de grond 

In het beleid van afschalen in de nachtopvang en inloophuizen, werd door de wethouder aangegeven 

dat de Oost-Europeanen graag terug zouden keren naar hun thuisland en daarbij geholpen zouden 

worden. Dit komt niet overeen met onze bevindingen. Ten eerste geven veel Oost-Europeanen aan 

reeds zo lang in Amsterdam te zijn, dat zij helemaal niet terug willen. Ten tweede geven 

hulpverleners aan dat het op dit moment ook helemaal niet lukt om hen terug te verwijzen. 

 

“Zelfredzame” bankslapers verliezen hun bank. 

Een groot deel van de daklozen die als “zelfredzaam” worden gezien, slaapt ’s nachts bij vrienden of 

kennissen. De animo om deze zogenaamde bankslapers een plek te geven, neemt tijdens de 

coronacrisis hard af. Enerzijds vanwege de angst op besmetting van het virus; anderzijds omdat 

mensen nu zelf meer thuis zijn dan anders. 

Voorbeeld: D. vertelt dat hij doordeweeks een tijdelijk onderkomen bij de Arena had. In de 

weekenden verblijft hij bij zijn vriend in West (vriend woont beschermd en mag slechts een aantal 

dagen per week bezoek/logees ontvangen). Het tijdelijk onderkomen bij de Arena is hij kwijt omdat 

de hoofdbewoner zo benauwd werd van al het nieuws rond het coronavirus dat hij niemand meer in 

huis wilde hebben. De Beschermd Wonen-plek van de vriend is in lockdown gegaan en de bewoners 

mogen per ommegaande geen bezoekers meer ontvangen. D. kan inmiddels gelukkig tijdelijk bij een 

bekende bij de Gaasperplas terecht. 

R. geeft aan dat zijn vaste tijdelijke onderkomen in Amstelveen hem de deur heeft gewezen i.v.m. 

angst voor besmetting. R. gaat nu van bank naar bank en mag niet te lang blijven bij zijn bekenden. 

 

Daklozen worden het park uitgestuurd 

Daklozen geven aan weggestuurd te worden uit parken. Een hulpverlener in het Vondelpark gaf aan 

dat twee daklozen in het Vondelpark door een motorbrigadier werden weggestuurd, waarbij zij 

getuige was van ongepaste teksten als “ga  maar terug naar je eigen land” en “ik wil nu geen 

daklozen in mijn park”. Toen de hulpverlener aangaf dat de inloophuizen vol zijn en deze 

mensen  dientengevolge op straat verkeren, zei de agent dat ze dan maar bij haar op de bank moest 

gaan slapen. Ze moesten hoe dan ook het park uit. 

 

Opkrabbelende (ex)daklozen valt stappen terug. 

De eerste signalen dat de economische gevolgen van de coronacrisis hard aankomen bij mensen in 
herstel hebben ons ondertussen al bereikt. Het precaire financiële evenwicht van individuen kan flink 
verstoord worden. 
 
Voorbeeld: G., woonachtig in een herstartstudio van de Volksbond, heeft na een lange periode van 
dakloosheid zijn groot rijbewijs gehaald en met een uitzendcontract een baan als 
vrachtwagenchauffeur gevonden. Omdat er simpelweg te weinig chauffeurswerk is, wordt hij 
ontslagen. Omdat hij nog geen recht op WW heeft opgebouwd, moet hij weer de bijstand in. Dit is 
ongeveer de helft van zijn huidige inkomen. G. heeft flink hoge terugbetalingen lopen bij zijn 
schuldeiser. Deze heeft hij inmiddels al gecontacteerd met het verzoek deze betalingen tijdelijk te 



stoppen i.v.m. inkomstenderving. G. maakt zich zorgen over de baanuitzichten straks na de crisis. Hij 
verwacht dat er vele chauffeurs met meer ervaring op dezelfde banen als hij gaan solliciteren. 
 
 
Trajecten zitten vast 

Verschillende personen geven aan dat er weinig tot niets gebeurt in hun traject richting herstel. Het 

doet vrezen voor de periode na corona, waarin de toch al overbelaste keten met een nieuwe 

instroom te maken krijgt en door- en uitstroom heeft stilgestaan. 


