
Vanaf 1987 verlenen artsen van de GG&GD sociaal-
medische zorg aan dak- en thuislozen in Amsterdam. In
eerste instantie zocht men contact met buitenslapers
rond het Centraal Station, onder bruggen en op locaties
van stadsnomaden. Vervolgens werden vaste inloop-
spreekuren met een laagdrempelig karakter geboden
binnen de voorzieningen van de Hulp voor Onbehuis-
den en het Leger des Heils.

Daar reguliere huisartsen op praktische problemen in
de zorgvoorziening voor daklozen stuitten, werd in 1992
de voorziening ‘dr.Valckenier’ opgericht op verzoek van
de Amsterdamse Huisartsenvereniging en Zorgverzeke-
raar Amsterdam en Omstreken.1 Dit is een GG&GD-
praktijk met sociaal-medische spreekuren, gevestigd in
de voorzieningen van de Hulp voor Onbehuisden en het
Leger des Heils, waar dak- en thuislozen via postadres-
sen kunnen worden ingeschreven en premies voor een
zorgverzekering worden ingehouden op de uitkering
waarop veel daklozen recht hebben. Thans staan ruim
400 patiënten geregistreerd. De naam ‘dr.Valckenier’
is ontleend aan de Valckenierstraat, de uitvalsbasis van
de betrokken GG&GD-artsen; sedert april 1997 zijn dit
artsen van het Ambulant Medisch Team van de GG&GD-
drugsafdeling.

De zogenaamde dr.Valckenier-spreekuren worden
op 5 locaties gehouden en zijn bedoeld voor diverse ca-
tegorieën dak- en thuislozen zoals (illegale) passanten
en bewoners van internaten en sociale pensions. Dak-
lozen die te ziek zijn om op straat te verblijven, kunnen
op medische indicatie tijdelijk worden opgenomen in 18
ziekenboegbedden (in de voorzieningen van de Hulp
voor Onbehuisden en het Leger des Heils), zodat zij on-
der medische begeleiding kunnen bijkomen en herstel-
len.2

In dit artikel beschrijven wij de kenmerken en de ge-
zondheidsproblemen bij daklozen op 2 dr.Valckenier-
spreekuren voor passanten. In de periode 1 april 1997-
31 augustus 1999 werden deze spreekuren bezocht door
785 afzonderlijke passanten, met in totaal 3165 consul-
ten, de gemiddelde leeftijd was 46 jaar, 83% was man en
35% gebruikte drugs. Wij vergeleken de bezoekredenen
met die van patiënten op het spreekuur van reguliere

huisartsen.3 Passanten die naar een ziekenboeg of een
algemeen ziekenhuis werden verwezen, worden nader
beschreven.

methode
Onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie bestond
uit daklozen, die gebruikmaakten van de dagopvang van
de Hulp voor Onbehuisden en het Leger des Heils en die
het dr.Valckenier-spreekuur met een medische hulp-
vraag bezochten. Vanaf april 1997 werden door 3 artsen
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samenvatting
Doel. Beschrijven van kenmerken en gezondheidsproblemen
van daklozen.

Opzet. Retrospectief beschrijvend dwarsdoorsnedeonder-
zoek bij daklozen op 2 sociaal-medische dr.Valckenier-spreek-
uurlocaties, verzorgd door de GG&GD, voor passanten te
Amsterdam.

Methode. In de periode april 1997-augustus 1999 werden ken-
merken, redenen van bezoek, verslaving, medicatiegebruik,
HIV-besmetting en ooit doorgemaakte tuberculose op gestan-
daardiseerde wijze geregistreerd. Verwijzingen naar een zie-
kenboeg in de voorzieningen van de Hulp voor Onbehuisden
en het Leger des Heils of een algemeen ziekenhuis werden
geïnventariseerd.

Resultaten. De onderzoekspopulatie (n = 364), gemiddelde
leeftijd 43 jaar (SD: 12), 84% mannen, presenteerde tijdens het
eerste consult: huidproblemen bij 26% (trauma, geïnfecteerde
wonden, ‘loopvoeten’, scabies, luizen, abcessen, cellulitis en
erysipelas), luchtweginfecties bij 21% (sinusitis, acute bronchi-
tis, pneumonie) en verzoek om medicatie bij 9% (waarvan 63%
psychofarmaca). Medicatie voorgeschreven door andere artsen
werd vermeld door 46% (21% psychofarmaca en 14% metha-
don). Verslaafd aan alcohol was 25% (n = 92) en aan drugs
29% (n = 105): 14% gebruikte intraveneus. Van de drugsge-
bruikers was 49% actueel in verslavingszorg tegenover 2% van
de alcoholisten. Van de bezoekers was 5% met HIV besmet
en eveneens 5% had ooit tuberculose doorgemaakt. In een
ziekenboeg werd 15% opgenomen (n = 53; 91% mannen) met
een combinatie van trauma (38%), huidaandoeningen (38%),
luchtwegproblemen (21%) en loopvoeten (17%). Vijf alcohol-
verslaafde zwervers (1,4%) meldden zich in een laat ziektesta-
dium met diverse en levensbedreigende problemen.

Conclusie. Daklozen in Amsterdam hadden een slechte ge-
zondheid en leden aan diverse aandoeningen. De beschreven
actieve ambulante medische zorg, toegesneden op de levens-
stijl en multipele gezondheidsproblemen van daklozen, bleek
van groot volksgezondheidsbelang. Zwervende alcoholisten
maakten geen gebruik van de verslavingszorg.

Oorspronkelijke stukken

Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde 
dr.Valckenier-spreekuren in Amsterdam

i.r.a.l.van laere en m.c.a.buster

Zie ook het artikel op bl. 1161.



van het Ambulant Medisch Team dossiers aangelegd
met sociaal-demografische en medische gegevens verza-
meld op gestandaardiseerde formulieren en toegespitst
op achtergrondkenmerken en gezondheidsproblemen
bij daklozen.

Uit de periode 1 april 1997-31 augustus 1999 werden
formulieren verzameld uit 407 dossiers aanwezig op de
2 spreekuurlocaties. In 43 dossiers ontbraken formulie-
ren of waren deze onvolledig ingevuld zodat deze dos-
siers niet werden opgenomen in ons onderzoek. Niet alle
785 dossiers waren op locatie aanwezig. De overige dos-
siers die in het centrale archief waren opgeslagen, waren
voornamelijk van bezoekers die vóór 1998 een bezoek
aan het dr.Valckenier-spreekuur hadden gebracht en
nadien niet meer waren gezien.

De bezoekredenen van de patiënten op het spreekuur
werden vergeleken met die van patiënten van de regu-
liere huisartspraktijk. Hiervoor werd gebruikgemaakt
van de cd-rom Van klacht naar diagnose.3 Met de inge-
voerde leeftijd- en geslachtverdeling van de dr.Valcke-
nier-praktijk gaf de cd-rom een berekening van de te
verwachten bezoekredenen alsof het een reguliere huis-
artspraktijk betrof. De bezoekredenen in de huisarts-
praktijk zijn gebaseerd op de waarnemingen van het
‘transitieproject’ waaraan 50 huisartsen deelnamen in de
periode 1985-1995.3

Verzamelde gegevens. Uit de formulieren werden de
volgende gegevens op een rij gezet:
– demografische gegevens inclusief type zorgverzeke-
ring en het hebben van een eigen huisarts of ingeschre-
ven staan in de dr.Valckenier-praktijk;
– zelfgerapporteerde oorzaken en duur van de dakloos-
heid en de actuele verblijfplaats;
– verslaving, die werd gescoord als ‘geen gebruik’, ‘alco-
holgebruik’ of ‘drugsgebruik’; drugsgebruik bestond uit
een gecombineerd gebruik van opiaten, cocaïne, amfe-
taminen en benzodiazepinen; de wijze van drugsgebruik
werd gescoord als ‘roken’ of ‘intraveneus’. Bij gecombi-
neerd gebruik van alcohol en drugs werd het gebruik dat
op de voorgrond stond, gescoord; bezoekers werd ge-
vraagd of zij op dat moment onder behandeling waren
bij een instelling voor verslavingszorg;
– oorzaken van bezoek tijdens het eerste contact; hier-
voor werden de in de dossiers opgetekende klachten en
diagnosen achteraf onderverdeeld volgens de ‘Interna-
tional classification of primary care’ (ICPC); diagnosen
werden via anamnese en lichamelijk onderzoek gesteld;
– actuele medicatie voorgeschreven door andere artsen,
deze werd onderverdeeld in ‘somatische medicatie’,
‘psychofarmaca’ en ‘methadon’;
– ooit doorgemaakte tuberculose en besmetting met
HIV;
– de medische indicatie van daklozen opgenomen in een
ziekenboeg of die werden verwezen naar een algemeen
ziekenhuis.

resultaten
Kenmerken van daklozen. De achtergrondkenmerken
van de onderzoekspopulatie (n = 364) staan in tabel 1.
De gemiddelde leeftijd was 43 jaar (SD: 12) en 84% was

man. De jongste bezoeker was 18 jaar en de oudste 76
jaar. Zelfgerapporteerde oorzaken en duur van de dak-
loosheid, de slaapplaats in de tijd van het spreekuurbe-
zoek en kenmerken van eventuele verslaving worden
weergegeven in tabel 2. De bezoekers aan de dr.Valcke-
nier-praktijk waren vooral buitenslapers en personen
die enkele nachten gebruikmaakten van passantenver-
blijven (81%).

Van de daklozen was 25% verslaafd aan alcohol: man-
nen 26% (n = 84) en vrouwen 19% (n = 8); 29% aan
drugs: mannen 26% (n = 85) en vrouwen 48% (n = 20).
Werd drugsgebruik uitgesplitst naar middel, gebruikte
70% opiaten, 81% cocaïne, 41% benzodiazepinen en
6% amfetaminen; 15 van de 105 gebruikers (14%) ge-
bruikten intraveneus. Opiaten gecombineerd met cocaï-
ne werden door 61% gebruikt, 26% consumeerde ge-
combineerd opiaten, cocaïne en benzodiazepinen. Van
de drugsgebruikers was 49% in actuele methadonbe-
handeling bij de GG&GD-drugsafdeling. Van de zwer-
vende alcoholisten stonden 2 (2%) ingeschreven bij een
kliniek voor verslavingszorg, op een wachtlijst.

Redenen voor het bezoek. In tabel 3 worden bezoek-
redenen van de 364 bezoekers op de dr.Valckenier-
spreekuren en van patiënten bij de reguliere huisarts
weergegeven. De bezoekredenen van de daklozen be-
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TABEL 1. Kenmerken van 364 daklozen op zogenaamde dr.Valckenier-
spreekuren te Amsterdam

kenmerk aantal (%)

bezoekers 364 (100)
man 306 (84)
vrouw 58 (16)

leeftijd (in jaren)
18-29 48 (14)
30-39 118 (32)
40-49 111 (30)
50-59 54 (15)
60-77 33 (9)

geboorteland
Nederland 246 (68)
Suriname/Antillen 45 (12)
West-Europa 21 (6)
Noord-Afrika* 21 (6)
overig† 31 (9)

status illegaal‡ 28 (8)
opleiding

alleen lagere school 63 (17)
middelbaar zonder diploma 140 (38)
middelbaar met diploma 134 (37)
hbo of universiteit 12 (3)
onbekend 14 (4)

kinderen 146 (40)
zorgverzekering 267 (73)

eigen huisarts 171 (47)
dr.Valckenier-patiënt 96 (26)

onverzekerd 97 (27)

hbo = hoger beroepsonderwijs.
*Uit Algerije 4 bezoekers, uit Egypte 1, uit Marokko 16.
†Uit Afrika 9 bezoekers, uit Azië 5, uit de Balkan 8, uit het Midden-
Oosten 6, uit Noord- en Zuid-Amerika 3.

‡Uit Algerije 2 bezoekers, uit België 1, uit Brazilië 1, uit Duitsland 3, uit
China 1, uit Egypte 1, uit Frankrijk 1, uit India 2, uit Irak 1, uit Italië 2,
uit Libië 1, uit Marokko 5, uit Noorwegen 1, uit Schotland 1, uit Suri-
name 1, uit Turkije 1, uit de Verenigde Staten 2, uit Zuid-Afrika 1.



stonden voor 90% uit lichamelijke problemen (bij de
huisarts was dat volgens de cd-rom3 93%). Huidproble-
men bij daklozen (26%) bestonden met name uit huid-
infecties als cellulitis, erysipelas, abces, scabiës en luis.

Ruim 1 op de 5 daklozen presenteerde luchtwegproble-
men (21%), vooral acute bronchitis en pneumonie. Van
de verzoeken om medicatie (9%) ging het in 63% om
psychofarmaca. Van de bezoekers rapporteerde 46%
(n = 169) een actueel gebruik van gemiddeld 2,1 ver-
schillende medicamenten voorgeschreven door andere
artsen. Het betrof somatische medicatie bij 26% (n =
94), psychofarmaca bij 21% (n = 77) en 14% (n = 52)
ontving methadon van de GG&GD-drugsafdeling.

Bezoekers die langer dan 6 maanden dakloos waren,
toonden vaker huidproblemen (36%) dan degenen die
recentelijker dakloos raakten (25%) (p < 0,05). Huid- en
luchtwegproblemen kwamen zowel bij verslaafden als
niet-verslaafden veel voor. Van de drugsverslaafde dak-
lozen presenteerde 38% een huidprobleem tegenover
35% van de alcoholisten en 29% van de niet-verslaafde
daklozen. Voor luchtwegproblemen waren de cijfers res-
pectievelijk 28, 26 en 25%.

Van de bezoekers had 5% ooit tuberculose doorge-
maakt en eenzelfde percentage was besmet met HIV.
Van de bezoekers met doorgemaakte tuberculose (n = 18)
waren 4 (22%) met HIV besmet. Onder de 19 HIV-geïn-
fecteerde bezoekers (5%) waren 15 actuele drugsge-
bruikers, van wie 5 nog steeds intraveneus drugs namen.
Bij geen van de alcoholisten was HIV-besmetting be-
kend.

Opnamen in een ziekenboeg en algemeen ziekenhuis.
Bij 15% (n = 53) werd door een arts van het Ambulant
Medisch Team een medische indicatie voor opname in
een ziekenboeg gesteld. De meerderheid was man (91%;
n = 48), de gemiddelde leeftijd bedroeg 44 jaar (uiter-
sten: 20-75), geboren in Nederland was 79% (n = 42) en
in Suriname 13% (n = 7), onverzekerd was 17% (n = 9).
In tabel 4 worden de oorzaken van opname in een zie-
kenboeg weergegeven. Bij combinatie van diverse so-
matische problemen tegelijk kwamen huidproblemen
voor bij 38% (waarvan bijna de helft zogenaamde loop-
voeten)4, een trauma bij 38% en een pneumonie bij
21%. Naast de vastgestelde lichamelijke gezondheids-
problemen was er bij 26% (n = 14) alcohol- en bij 38%
(n = 20) drugsverslaving.

Vijf mannen (1,4%) hadden een combinatie van ge-
zondheidsproblemen waarvoor een indicatie tot acute
opname in een algemeen ziekenhuis bestond. Een 30-ja-
rige man uit Somalië, chronisch psychotisch en alcohol-
gebruiker, met halskliertuberculose (verbleef na ontslag
6 weken in een sanatorium en nadien met een recidief
en met medicatieverstrekking onder toezicht in een in-
ternaat); een Nederlandse man van 59 jaar, dakloos van-
af 1980 en alcoholverslaafd, met bloedende oesofagus-
varices (na ontslag volgde een kort verblijf in de zieken-
boeg; daarna ging hij weer zwerven); een Hongaarse
man van 64 jaar, langdurig in Nederland verblijvend, al-
coholist met ernstig longlijden, antisociaal gedrag, een
verkort been na een heupfractuur, met een verwaar-
loosde beklemde liesbreuk (verbleef na operatie kort in
de ziekenboeg, daarna met fles op straat); een Neder-
landse man van 47 jaar, na brand in verwaarloosde wo-
ning sedert 2 jaar zwervend alcoholist met Korsakov-
syndroom en onaangepast gedrag, met een ‘genegeerde’
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TABEL 2. Zelfgerapporteerde oorzaak en kenmerken van dakloosheid
bij 364 bezoekers aan zogenaamde dr.Valckenier-spreekuren in
Amsterdam, en kenmerken van eventuele verslaving

aantal (%)

oorzaken van dakloosheid 
relatiebreuk 113 (31)
schulden 77 (21)
woningoverlast 44 (12)
na periode detentie 30 (8)
na ziekenhuisopname 10 (3)
overige* 75 (21)
onbekend 15 (4)

duur dak- en thuisloosheid
< 1 maand 38 (11)
1-6 maanden 84 (24)
6 maanden-1 jaar 30 (9)
1-5 jaar 102 (29)
> 5 jaar 93 (27)

actuele verblijfplaats
buiten 130 (36)
passantenverblijf 162 (45)
tijdelijk logeeradres 64 (18)
onbekend 7 (2)

verslaving
geen 167 (46)
alcohol 92 (25)
drugs 105 (29)

roken 90 (86)
intraveneus gebruik 15 (14)

totaal 364 (100)

*Brand in de eigen woning, woonboot of caravan; sluiten of slopen van
een pand; verlaten van een sociaal pension, of terugkeer na verblijf
voor langere tijd in het buitenland.

TABEL 3. Bezoekredenen van 364 daklozen op zogenaamde dr.
Valckenier-spreekuren in vergelijking tot patiënten in een reguliere
huisartspraktijk

categorie (code)* daklozen bij huisarts-
dr.Valckenier-praktijk praktijk3

n (%) (%)

algemeen (A) 15 (4) 7
bloed en lymfeklieren (B) – 5
maag-darmstelsel (D) 33 (9) 9
oog (F) 11 (3) 3
oor (H) 4 (1) 4
hart/vaten (K) 11 (3) 4
bewegingsapparaat (L) 44 (12) 21
zenuwstelsel (N) 15 (4) 5
psychisch (P) 33 (9) 4
luchtwegen (R) 77 (21) 14
huid (S) 95 (26) 12
endocrien (T) 4 (1) 1
urinewegen (U) 4 (1) 2
geslachtorganen (Y) 8 (2) 2
sociaal (Z) 8 (2) 3

totaal 364 (100) 100

*Bezoekredenen aangegeven naar gecodeerde orgaansystemen volgens
de ‘International classification of primary care’ (ICPC).



vingerinfectie die had geleid tot osteomyelitis waarvoor
amputatie van een vinger noodzakelijk bleek (verbleef
na ontslag kort in de ziekenboeg, vond daarna geen pas-
sende opvang en ging weer zwerven); een man uit
Frankrijk van 37 jaar, langdurig onverzekerd in Neder-
land verblijvend op een vervuilde woonboot zonder
water en licht, behandeling weigerend van een sinaas-
appelgroot perianaal abces (nadien niet meer op het
spreekuur verschenen).

beschouwing
Kenmerken van daklozen die de dr.Valckenier-spreek-
uren in de dagopvang van de Hulp voor Onbehuisden of
het Leger des Heils in Amsterdam bezochten, kwamen
overeen met bevindingen bij bezoekers van sociaal-
medische spreekuren elders in Nederland.5-8 Opvallend
was het grote aantal verzekerde daklozen (73%). Van
hen stond 47% bij een eigen huisarts ingeschreven.
Blijkbaar wisten dezen de weg naar de eigen huisarts, die
op afspraak werkte, niet te vinden of was men in de
buurt van het dr.Valckenier-spreekuur. De levensstijl
van daklozen past niet bij het aanbod van reguliere eer-
stelijnszorg.

Verslaving en psychopathologische stoornissen ko-
men veelvuldig voor bij daklozen. De prevalentie van
verslaving onder bezoekers op de dr.Valckenier-spreek-
uren lag 50-60 keer zo hoog als bij bezoekers van de re-
guliere huisarts, die ongeveer 12 chronische alcoholver-
slaafden per jaar zag.9 Toch werd verslaving niet ge-
noemd als (mede)bepalende oorzaak van dakloosheid
en bovendien kwam slechts 1% met een hulpvraag ten
aanzien van verslaving. De dr.Valckenier-praktijk werd
kennelijk niet gezien als hulpverlening voor verslaving.
Men kan zich ook afvragen of daklozen verslaving wel
als een belangrijk probleem zien. Interviews afgenomen
volgens de ‘Addiction severity index’ bij daklozen in
Utrecht (n = 130) toonden een discrepantie tussen ‘last
en hulpbehoefte’ gerapporteerd door verslaafden en

zoals deze werden ingeschat door de interviewers.10

Daklozen geven prioriteit aan het dagelijks overleven en
zouden teleurgesteld zijn in de verslavingszorg met be-
paalde regels en strakke structuren als barrières.5 7 10

Voorts viel op dat, overeenkomstig bevindingen uit
ander Amsterdams onderzoek onder daklozen,11 daklo-
ze alcoholisten zelden gebruikmaken van de ambulante
verslavingszorg, in tegenstelling tot dakloze drugsge-
bruikers. Het aanbod van laagdrempelige drugshulpver-
lening met methadon als substitutie voor opiaten ver-
schilt met het op abstinentie gericht aanbod vanuit de al-
coholhulpverlening. In Amsterdam bestaat voor daklo-
ze alcoholisten geen ambulante medische voorziening,
analoog aan de GG&GD-drugsafdeling, waar men da-
gelijks medische zorg en medicatie kan krijgen.

Vanwege de beperkte psychiatrische diagnostische
mogelijkheden – tijd, criteria, follow-up – werden over
psychiatrische aandoeningen geen data verzameld voor
dit onderzoek. Toch suggereerde het hoge gebruik van
psychofarmaca (21%) een aanzienlijke prevalentie van
psychiatrische aandoeningen, verslavings- en of gedrags-
problemen. Het vaststellen van indicaties voor psycho-
farmaca bij daklozen is niet eenvoudig. Het gedrag dat
zij vertonen als aanpassing aan het dagelijks overleven,
uitputting, slaapgebrek en het gebruik van roesmiddelen
laat zich moeilijk langs de gebruikelijke psychiatrisch-
diagnostische meetlat leggen. Men moet waken voor
overdiagnostiek en het ongewild introduceren van een
verslaving aan benzodiazepinen.

Gegevens over tuberculose en HIV bij dak- en thuis-
lozen zijn beperkt beschikbaar. Wij vonden onder 364
daklozen 5% ooit-met-tuberculose- en 5% HIV-geïn-
fecteerden. Onderzoek naar vroegere ziekten onder 80
dak- en thuislozen in Nijmegen toonde eveneens 5% tu-
berculose.12 De incidentie van tuberculose bij drugsge-
bruikers is circa 10 maal zo hoog als bij de Amsterdamse
bevolking.13 Gemiddeld werden door de GG&GD-drugs-
afdeling per jaar 24 tuberculosepatiënten onder drugs-
gebruikers gezien, van wie 50% met HIV besmet en
60% dak- of thuisloos.14

Ten opzichte van de reguliere huisartspraktijk wer-
den in de dr.Valckenier-praktijk huid- en luchtwegpro-
blemen vaker gepresenteerd en klachten van het be-
wegingsapparaat minder.3 Doordat het onderzoek zich
beperkte tot de dakloze patiënten van de dr.Valckenier-
praktijk, kunnen wij niet concluderen dat klachten van
het bewegingsapparaat bij daklozen minder vaak voor-
komen. Hiervoor zouden wij moeten kijken naar de pre-
valentie van deze klachten in de populaties waaruit bei-
de groepen patiënten afkomstig zijn.

Daar waar de reguliere huisarts een patiënt adviseert
het bed te houden betekent dit voor bezoekers van
dr.Valckenier-spreekuren het regelen van een zieken-
boegbed en ter plaatse de zorg leveren. Van de spreek-
uurbezoekers had 15% een indicatie voor medische zorg
in een ziekenboeg. Het aanbod van een ziekenboeg bin-
nen de voorzieningen van de maatschappelijke opvang
is een voor de doelgroep geschikte zorgvoorziening en
-setting, waardoor mogelijk het aantal opnamen in alge-
mene ziekenhuizen kan worden beperkt.

Ned Tijdschr Geneeskd 2001 16 juni;145(24) 1159

TABEL 4. Indicaties tot opname op een ziekenboeg bij 53 daklozen die
het zogenaamde dr.Valckenier-spreekuur bezochten

indicatie aantal (%)

trauma 20 (38)*
pneumonie 11 (21)
huidprobleem 11 (21)†
‘loopvoeten’4 9 (17)
ontslag ziekenhuis 4 (8)‡
insult (alcoholisch) 3 (6)
overige 16 (30)§

totaal 74 (> 100)||

*Fractuur van been/voet (3 bezoekers), contusie van het bewegings-
apparaat (12), (brand)wonden (3), mishandeling (2).

†Erysipelas of cellulitis (5 bezoekers), ulcera of abcessen (4), scabiës of
luis (2).

‡Operaties: aan het oog (2 bezoekers), van de aorta abdominalis (1),
vanwege subduraal hematoom (1).

§Alcoholintoxicatie (2 bezoekers), anemie (1), buikklacht (2), cardiale
klacht (1), diabetes (2), HIV (1), kaakprobleem (2), malaise (2), mic-
tieklacht (2) en tuberculose (1).

||Per persoon waren er soms meerdere problemen tegelijk.



Dit onderzoek werd beperkt door een onbekende in-
vloed van het achteraf coderen van de bezoekredenen.
Het is voorts mogelijk dat door de beperkte selectie van
het aantal dossiers vertekening opgetreden is, maar de
overige bezoekers van wie het dossier niet werd beke-
ken, werden door dezelfde artsen gezien en de indruk
bestaat dat de gezondheidsproblemen en de contact-
redenen van bezoekers vóór 1998 niet wezenlijk ver-
schilden met die van de onderzoekspopulatie. Ondanks
deze beperkingen geeft dit onderzoek een indruk van de
ernst en de complexiteit van gezondheidsproblemen bij
daklozen op de dr.Valckenier-spreekuren.

conclusie
Evenals patiënten van een reguliere huisartspraktijk,
bezochten daklozen de dr.Valckenier-praktijk vooral
voor somatische problemen. Er werden vaker huid- en
luchtwegproblemen en minder vaak klachten van het
bewegingsapparaat gepresenteerd. Toch is de reguliere
huisartspraktijk niet ingericht om adequate eerstelijns-
zorg aan daklozen te bieden. Teneinde deze zorg aan
daklozen te kunnen leveren, dienen artsen in staat te zijn
de doelgroep te benaderen met aandacht voor versla-
ving, psychiatrische aandoeningen, gedragsstoornissen,
meervoudige lichamelijke aandoeningen en sociale pro-
blemen. Het huidige laagdrempelige aanbod van de
dr.Valckenier-spreekuren en de ziekenboeg voorziet in
deze specifieke zorg. Het volksgezondheidsbelang van
actieve ambulante medische zorg wordt benadrukt door
het verhoogd risico op tuberculose bij daklozen. Uit dit
onderzoek bleek bovendien dat zwervende alcoholisten
geen gebruikmaakten van de verslavingszorg.

Commentaar op het manuscript werd geleverd door prof.dr.
R.A.Coutinho, arts-epidemioloog, G.H.A.van Brussel, sociaal-
geneeskundige, en Th.A.Sluijs, ‘master of public health’, allen
bij de GG&GD Amsterdam. Mw.R.Hattu leverde gegevens uit
het databestand van het Ambulant Medisch Team en B.van der
Laan, verpleegkundig coördinator ziekenboeg, van het Leger
des Heils Amsterdam.

abstract
Health problems of homeless people attending the outreach pri-
mary care surgeries in Amsterdam

Objective. To describe the characteristics and health prob-
lems of homeless people.

Design. Retrospective descriptive cross-sectional study at
two primary care surgeries for the homeless in shelters in
Amsterdam supported by the Municipal Health Service.

Method. During the period April 1997 to August 1999, the
socio-demographics, reasons for encounter, medication, sub-
stance use and prevalence of HIV and lifetime tuberculosis
were recorded in a standardised manner. Referrals to a shelter
infirmary at the Salvation Army or a general hospital were
investigated.

Results. The study population (n = 364) had an average age
of 43 years (SD: 12) and 84% of the population were men.
During the first consultation the following problems presented:
skin problems in 26% of the population (traumatic injury, in-
fected wounds, tramp’s feet, scabies, lice, abscess, cellulites and

erysipelas) and respiratory infections in 21% of the population
(sinusitis, acute bronchitis and pneumonia). Medication was re-
quested by 9% of the population of which 63% preferred tran-
quillisers. Medication prescribed by other physicians was stated
by 46% of the population (21% tranquillisers, 14% methadone).
Alcohol dependency was present in 25% (n = 92) and drug de-
pendency in 29% of the population (n = 105). Intravenous drug
use was prevalent in 14% of the population. Of the drug users,
49% received addiction care as opposed to 2% of the alco-
holics. HIV prevalence was 5% and the lifetime prevalence of
tuberculosis was also 5%. Shelter infirmary admittance was
indicated in 15% of the population (n = 53; 91% men), with a
combination of trauma 38%, skin disease 38%, pneumonia
21% and tramp’s feet 17%. Five homeless men (1.4%), alco-
holic street dwellers, presented with various life-threatening
health problems in an advanced stage.

Conclusion. Homeless people in Amsterdam have poor
health and suffer from various problems. Outreach primary
health care adjusted to the lifestyle and multiple health prob-
lems of the homeless was clearly very important for public
health. Homeless alcoholics were not using addiction care ser-
vices.
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