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Zorg voor mensen zonder dak of thuis

Het kan zijn dat je tijdens je werk met mensen in aanraking komt die om welke reden 
dan ook, niet verzekerd zijn of geen dak- of thuis hebben. Om je een handreiking te 
geven welke adressen en regelingen er zijn om deze mensen ook te kunnen helpen is 
deze factsheet1 opgesteld.

SHEET
fact

HULP VOOR DAK- EN THUISLOZEN - Gemeente Amsterdam
Hier kun je terecht voor informatie en advies over maatschappelijke opvang, nachtopvang, 
winterkouderegeling, het inloophuis en dagbesteding.

MAATSCHAPPELIJK OPVANG
Maatschappelijke opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. 
Regelhulp - Ministerie van VWS

MEDISCHE ZORG VOOR DAKLOZEN E/O ONVERZEKERDEN
Gemeente Amsterdam
 - Kruispost, Oudezijds Voorburgwal 129, voor huisartszorg met inloopspreekuur voor mensen die dakloos  
  e/o onverzekerd zijn.
 - Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier – Valckenierstraat 2, 020 555 9427, voor mensen (gedocumenteerd of  
  ongedocumenteerd) die dakloos of thuisloos zijn, of kampen met psychiatrische, gedrags- of 
  verslavingsproblematiek waardoor zorg in een reguliere huisartsenpraktijk niet of nauwelijks haalbaar is. 
 - Sociale kaart voor hulp van onverzekerden
 - Regeling Financiering Onverzekerbare Vreemdelingen CAK helpdesk - 0800 5028

ZIEKENBOEG
Ziekenboegvoorzieningen voor mensen die dakloos zijn en waar primair sprake is van een tijdelijke 
zorgvraag. Het betreft meestal een intercurrente aandoening waarvoor behandeling i.c.m dakloosheid niet/
slecht mogelijk is. Secundair is sprake van meerdere (chronische) lang bestaande hulpvragen binnen 
meerdere domeinen. Diagnostiek, multidisciplinaire behandeling en een geïntegreerd behandeltraject is 
vaak noodzakelijk. In Amsterdam bieden bovengenoemde ziekenboegen deze specifieke multidisciplinaire 
zorg onder leiding van een GGD arts.

Aanmelden ziekenboeg: ziekenboegaanmelding@ggd.amsterdam.nl. De Aak van HVO Querido en de 
Majoor Bosshardtburgh van het Leger des Heils zijn locaties voor de ziekenboeg. 

De Aak (HvO Querido) 
Akerwateringstraat 241
1069 GD Amsterdam

Majoor Boshardtburgh (Leger des Heils)
Oudezijds Armsteeg 11
1012 GP Amsterdam

https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/dak-of-thuisloos/
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/opvang-en-tijdelijk-verblijf/opvang-daklozen
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BED1D3962-BE18-4516-9449-5487346AAF58%7D
https://www.ggd.amsterdam.nl/geintegreerde-voorzieningen/dr-valckenier/#hc87de438-591e-4dae-829c-f024873b6848
https://www.socialekaart.amsterdam.nl/search/trefwoord/hulp%20voor%20onverzekerden/57
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://www.ggd.amsterdam.nl/geintegreerde-voorzieningen/aanmelden-ziekenboeg/#h3301d5a7-67f9-41d3-9c82-6b766cb928e0
mailto:ziekenboegaanmelding%40ggd.amsterdam.nl?subject=
https://hvoquerido.nl/locaties/de-aak/
https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/majoor-bosshardtburghmeerzorg-beschermd-wonen
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HOSPICEZORG AMSTERDAM
De zelfstandige hospices in Amsterdam staan open mensen die dak-, thuisloos, ongedocumenteerd of 
statusloos zijn op te nemen. Gezien de bijzonderheid is het wenselijk van tevoren contact te hebben met de 
hospices.

APOTHEEK - FARMACEUTISCHE ZORG VOOR ONVERZEKERDE DAK- OF THUISLOZEN
Afhankelijk van de achtergrond van de onverzekerde dak- of thuisloze kan er farmaceutische zorg 
geleverd krijgen: 
 1) Personen uit de EU- of EER-land (zie hier de lijst)  kunnen in principe terecht bij iedere apotheek   
  (apotheek dient zich eenmalig aan te melden bij CAK voor een DAEB-overeenkomst) en worden 
  geholpen van uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (UZOVI 3356).
 2) Personen van buiten de EU die kunnen terecht bij een gecontracteerde apotheek (zie hier de lijst) en  
  worden geholpen vanuit de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen (UZOVI 9989).

Als onverzekerden dak- of thuislozen worden geholpen vanuit de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen 
dient deze persoon €5,- eigen bijdrage te betalen. Indien deze persoon niet financieel daadkrachtig genoeg 
is, dient de voorschrijver dit op het recept aan te geven (vermelding op recept ‘Noodfonds Amsterdam’) en 
hebben de 5 Amsterdamse gecontracteerde apotheken2 de mogelijkheid deze kosten te verhalen op het 
Noodfonds Amsterdam.

De 2 regelingen vergoeden alles wat normaal vanuit het basispakket vergoed worden, zie deze lijst voor 
details. Anticonceptie voor vrouwen van 21 jaar en ouder worden hierin dus niet vergoed.

MEER LEZEN …
Wereldhuis 
Het Wereldhuis op de Nieuwe Herengracht, is een centrum voor migranten die niet gedocumenteerd zijn. 
Deze mensen kunnen hier kosteloos terecht voor informatie, hulp, educatie, cultuur en ontmoeting. O.a. - 
Pastorale zorg en maatschappelijk werk voor mensen in een noodsituatie.

Dokters van de wereld
Iedereen moet naar een dokter kunnen. Dit is in Nederland ook zo geregeld – voor mensen mét en mensen 
zónder geldige verblijfspapieren. Alleen: niet iedereen weet dat. Mensen zonder geldige verblijfspapieren 
hebben bijvoorbeeld vaak geen idee waar en bij wie ze terecht kunnen. Dokters van de Wereld zet zich voor 
hen in. Gezondheidszorg is voor hen geen privilege, maar een mensenrecht. Hun missie is ervoor te zorgen 
dat dit recht wordt nageleefd.

Hulp voor dak- en thuislozen
De gemeente helpt dak- en thuislozen in Amsterdam. Op deze website vind je informatie over Onderdak, 
inkomen en zorg.

Hospice Kuria
Valeriusplein 6
1075 BG Amsterdam
Tel: 020 679 0797

Hospice Veerhuis
Vincent van Goghstraat 1-3
1072 KJ Amsterdam
Tel: 020 671 3681

Joods hospice Immanuel 
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
Tel: 020 442 0676

1 Deze factsheet is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende netwerkpartners. Mocht je onjuiste informatie constateren   
 of informatie hebben dat passend is en je collega’s helpt, dan horen we graag. Mail dan ajb naar daniellevanbennekom@npza.nl 
2 Aanbesteding gebeurd bij het CAK met een beperkt aantal apotheken in een gemeente. 
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https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen/overige-informatie/landentabel
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://fbna.nl
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/basispakket-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.wereldhuis.org
https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/dak-of-thuisloos/
mailto:daniellevanbennekom%40npza.nl?subject=
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