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Werken
in tijden van een

sanitaire crisis
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Op straat
Zowel in Brussel als in Luik hebben onze terreinploegen 
zich aan de moeilijke omstandigheden aangepast en 
zijn zij de patiënten ondanks alles blijven begeleiden 
om hen te helpen zich te beredderen.
Wij verhoogden onze aanwezigheid op straat, dankzij de 
versterking vanuit het team «huisvesting», en wij stuurden 
onze manier van werken bij:

2 vaststellingen
Dakloze mensen zijn in 
geval van een pandemie 
aan hun lot overgelaten 
en huisvesting is de 
enige manier om zich te 
beschermen en zich te 
herintegreren.

Gevolgen van
de Covid-crisis

De psychologische 
aftakeling van mensen op 
straat en de vaststelling dat 
hulp voor een kwetsbaar 
publiek verzadigd is 
ondanks de aanzienlijke 
behoeften.

Desondanks
Een gemiddelde van 
25,6 personen die door 
onze teams op straat 
intensief werden gevolgd 
(naast alle personen die 
tijdens de straatrondes 
werden ontmoet) en 
e en  d o e l t re f fende 
samenwerking met het 
netwerk.

 •   Uitbreiding van het aantal straatrondes om zoveel 
mogelijk mensen op straat te ontmoeten

 •   Sensibilisering & preventie om besmettingen te 
vermijden

 •   Distributie van levensmiddelen omwille van de sluiting 
van voedselbedelingen end.

 •   Begeleiding van tijdelijk in hotels ondergebrachte 
personen ©
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Aan huis
Door de lockdown konden we de gebruikelijke acties met de geherhuisveste 
patiënten niet ondernemen, en konden wij slechts minimaal contact met hen 
onderhouden. Een deel van ons team werd daarom op straat ingezet.

Gevolgen van de crisis 
Psychologische nood bij veel mensen 
in huisvesting vanwege de beperkte 
toegang tot diensten en hun rechten.

Er werden gemiddeld 46 mensen 
tegelijk aan huis opgevolgd, in goede 
samenwerking met het netwerk.

Uitwerking van een specifieke 
begeleiding voor het einde van de 
follow-up, genaamd «My Way», met 
als bedoeling met de mensen aan een 
project te werken dat hen in staat stelt 
zich te ontplooien en volledig autonoom 
te worden. 



De sanitaire crisis maakte duidelijk dat:
 •    Dakloosheid alomtegenwoordig is en een gevaarlijke situatie is voor het individu en 

voor de volksgezondheid.
 •    Toegang tot huisvesting primordiaal is, als een element van individuele gezondheid 

maar ook van volksgezondheid.

In het kader van de sanitaire context en de ongekende
kwetsbaarheid van dakloze mensen tijdens de crisis, 
werkten we samen met de campagne 400Daken aan: 

 •    Bewustmaking van de gemeentelijke en regionale politici en de Brusselse burger.
 •    Duurzame herhuisvesting voor 25 dakloze mensen, met inbegrip van de aangepaste 

begeleiding.
 •    De derde editie van “Een ontmoeting voor een woning”, waarbij 250 vrijwilligers en 

terreinwerkers de dakloze mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevroegen.

Politiek lobbywerk
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Financiën
Inkomsten

41% 
giften van 
particulieren 
en bedrijven

51% 
overheids-
subsidies 82% 

lonen

3% 
andere 
inkomsten

2% 
investeringen

5% 
foundations  

& vzw’s

16% 
werkings-
middelen

Uitgaven



De cijfers 
Samenvattend kunnen we zeggen dat die sterk beïnvloed zijn door de 
Covid-epidemie.
Vaststellingen:

 •   Een sterke toename van het aantal meldingen en van het aantal personen dat we op 
ronde ontmoetten

 •   Een daling van het aantal patiënten dat in de opvolging werd opgenomen, door de 
verstoring van onze normale werking

 •   Een stijging van het aantal overlijdens bij onze patiënten in rusthuizen
 •   Een duidelijk toename van het aantal interventies als verzorgingen, adviezen en 

doorverwijzingen, vooral tijdens de eerste lockdown
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Enkele sprekende cijfers voor 2020* : 

156 16 645
mensen 
geherhuisvest 
over 15 jaar in 
Brussel en Luik

mensen 
geherhuisvest
in 2020

meldingen 
mbt dakloze 
mensen

75% 66% 85% 75%
kampt met  
chronische  
fysieke gezond-
heidsproblemen

36%
heeft  
een voorlopig 
bewindvoerder

kampt met  
mentale  
gezondheids-
problemen

heeft de  
Belgische 
nationaliteit

67 418 4095 306 19
mensen  
in onze  
intensieve 
opvolging

begeleidingen 
uitgevoerd door 
onze ploegen

ontmoetingen 
met onze  
intensief 
opgevolgde 
patiënten

mensen in totaal 
in onze  
voor-opvolging, 
opvolging en  
na-opvolging

overlijdens  
(op straat en thuis)

21.182 5 200750 14.662
activiteiten in 
totaal in het kader 
van de intensieve 
opvolging van 
patiënten

verhuizingen 
naar meer 
aangepaste 
woningen

verzorgingen, 
adviezen en 
doorverwijzingen

jaar is de 
gemiddelde 
leeftijd van 
de door ons 
opgevolgde 
patiënten

interventies 
uitgevoerd 
(oproepen, 
vergaderingen)
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* Statistieken enkel met betrekking tot Brussel

kampt met  
verslavingspro-
blemen (alcohol, 
tabak, drugs



Straatverplegers vzw - Infirmiers de rue asbl 
Rue Gheudestraat 21 – 25/4- 1070 Anderlecht
T: 02/265.33.00  info@idr-sv.org
IBAN : BE91 0014 6955 7676   BIC : GEBABEBB
www.straatverplegers.org
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