
 
 

LANDELIJKE UPDATE HARM REDUCTION EN CORONA 

8 APRIL 2020 

Signalen, uitdagingen en oplossingen uit het veld, die Mainline, samen met de MDHG 
en het Netwerk Harm Reduction van het Trimbos Instituut, de afgelopen weken heeft 
verzameld.  

Inloophuizen 

- Veel inloophuizen nu echt alleen voor daklozen open. Desondanks is hier het 
afstand houden vaak alsnog een uitdaging, en soms staan mensen in rijen 
voor de deur. Een aantal locaties zijn gesloten of alleen nog open voor 
individuele hulp of noodgevallen.  

- Vaak verplicht handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst. Bij één 
inloophuis krijgt iedereen na het handen wassen ook vitamine c en fruit.  

 

Dagbesteding 

- Het wegvallen van de dagbesteding zorgt voor veel onrust bij mensen; ze 
missen de regelmaat, waardering, en het inkomen.  

- Sommige begeleiders houden telefonisch contact met de mensen die nu geen 
dagbesteding hebben, en in verschillende steden worden maaltijden aan huis 
rondgebracht. In een van deze steden wordt dit zo nodig gecombineerd met 
distributie van schone gebruiksparafernalia. En het bezorgmoment is voor hen 
ook een goed contactmoment.  

- Verschillende locaties betalen de dagbestedingsvergoeding nog steeds uit. Dit 
maakt een enorm verschil, ook omdat er nu op straat niet veel te verdienen 
valt.  

- Bij één locatie heeft hebben de daklozen in de nachtopvang overdag nog 
gewoon dagbesteding om enige regelmaat te behouden, en mensen met een 
eigen huis kregen zo mogelijk de optie om dagbesteding vanuit huis te blijven 
doen.  

- Straatkranten worden momenteel nauwelijks verkocht. Ze vragen om donaties 
in de hoop de grote klap zo op te kunnen vangen en verkopers te kunnen 
compenseren.  

 

Gebruiksruimtes 

- Bijna alle locaties zijn alleen nog open voor dak- en thuisloze gebruikers. 
Hierdoor zijn zeker drie locaties momenteel gesloten.  

- Verschillende regels over hoeveel mensen tegelijk binnen mogen zijn (2 tot 4 
personen tegelijk), hoe vaak ze op één dag mogen komen (1x per dag tot geen 
maximum) en hoe lang een bezoek mag duren (20 minuten tot geen 
maximum).  

 



 
 

Nachtopvang en maatschappelijke opvang 

- Veel gemeenten hebben in rap tempo extra nachtopvangplekken mogelijk 
gemaakt.  

- Eén locatie zegt geen slaapzaal meer te hebben en in hele korte tijd 45 
individuele opvangplekken mogelijk gemaakt te hebben met containers met 
eigen sanitair op de parkeerplaats. Hiervoor hebben ze zelfs 25 chemisch 
toiletten laten bezorgen.  

- Op veel locaties moeten bewoners met klachten zelfisoleren; dit is voor 
sommigen veel gevraagd en het niet kunnen afdwingen levert incidenteel 
problemen op. In sommige steden zijn er locaties waar een verplichte 
quarantaine mogelijk is, indien iemand zich echt niet aan de maatregelen kan 
houden.  

- Het verschilt per stad of ze vinden dat daklozen overdag binnen of buiten 
moeten zijn. Sommigen die naar buiten moeten geven aan zich daardoor 
opgejaagd en niet welkom te voelen.  

- Enkele locaties geven aan nu minder en milder te sanctioneren. Mensen 
worden nu niet uit de woonvoorziening gezet. Mensen mogen nu ook niet 
hun huurwoningen uitgezet worden of afgesloten worden van water en licht.   

 

Heroïne en methadon 

- Signalen uit Duitsland, België en Amsterdam dat schaarste aan heroïne dreigt 
of al is. In Amsterdam is ook illegale methadon al moeilijker verkrijgbaar.  

- Medische heroïnebehandelingen lopen allemaal door met de nodige 
aanpassingen. Aangezien het een medische voorziening is moet dit ook. Wel 
spelen hier veel vragen, zoals: wat doen we in het geval van een lockdown, 
kunnen de cliënten in zo’n geval af met alleen methadon, hoe verhoudt dit 
zich tot signalen van heroïneschaarste.   

- Veel meer mensen krijgen hun methadon nu aan huis geleverd of in ieder 
geval voor meerdere dagen of een week vanuit de medicatiepoli.  

- En om de medewerkers tegemoet te komen kregen ze op een locatie twee 
elektrische fietsen. Dat maakt het rondbrengen van de medicatie een stuk 
leuker.  

 

Contact 

- Ambulante begeleiding gebeurt nu vooral via de telefoon. Hierdoor is de 
begeleiding en het contact in veel gevallen enorm afgenomen.  

- Telefoontjes aan de mensen die nu veel thuiszitten, gewoon om te vragen hoe 
het met ze gaat, worden over het algemeen erg gewaardeerd. Gelukkig doen 
een aantal medewerkers en ook gebruikers onderling dit.  

- Sommige locaties hebben een specifiek punt/persoon waar personeel en/of 
gebruikers coronavragen kunnen stellen. Eén locatie zegt dat ze vooral baat 
hebben bij een hele proactieve verpleegkundige die zelf mensen opzoekt om 
ze voor te lichten.  



 
 

- Alleen posters en brieven ter informatie lijkt over het algemeen niet goed te 
werken. Op de (woon)locaties waar ze echt de tijd hebben genomen om 
dingen individueel uit te leggen lijkt meer rust en begrip te zijn dan de locaties 
waar dit niet is gebeurd.  

 

Huisdealers 

Bij sommige gebruiksruimtes en opvanglocaties worden huisdealers nu getolereerd 
zodat gebruikende daklozen de coronamaatregelen kunnen naleven.  

 

Meer geld nodig voor coronamaatregelen? 

Bij ZonMw kan je uiterlijk zaterdag 11 april, 7.500 tot 15.000 euro aanvragen voor 
creatieve coronamaatregelen.  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/creatieve-oplossingen-aanpak-
coronavirus-covid-19/  

De aanvraag is redelijk simpel in vergelijking met andere aanvragen. Heb je een idee, 
maar weet je niet hoe dit moet, dan kan Mainline je misschien helpen. Bel Sara: 06-
422 39 418.  

 


