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Eigen dokter
voor de
daklozen in
Eindhoven

Dominique Elshout
d.elshout@ed.nl
Eindhoven

F
abian kromt zijn hand-
palm. Hij wil inzichtelijk
maken hoeveel medicij-
nen hij slikt per dag. Een
handvol pillen: vijftien
stuks. ,,En dan zijn er
mensen die niet eens een

paracetamol weg krijgen”, zegt Fabian
met een twinkeling in zijn ogen. Ver-
pleegkundige Josee Kruip vult hem la-
chend aan. „Die zijn niks gewend. Wat-
jes.”

Fabian en Josee Kruip kennen elkaar al
langer. Fabian woont in de woonvoorzie-
ning van verslavingsinstelling Novadic
Kentron aan de Boschdijk in Eindhoven.
Kruip gaat even bij hem langs tijdens het
spreekuur dat ze er deze woensdag houdt.
Een week geleden was ze ook bij Fabian,
maar toen was hij wat in de war. Vandaag
gaat het beter.

Josee Kruip is een van de vier verpleeg-
kundig specialisten die samen met vier
huisartsen vanuit Gezondheids-
centrum Gestel Midden in
Eindhoven de zorg voor dak-
lozen op zich neemt. Ze is
opgeleid voor álles, ‘behalve
neurologische, cardiologi-

sche en ingewikkelde internistische pro-
blemen’.

Sinds 2006 bestaat die ‘straatdokter’ in
Eindhoven, ontstaan in de Bennekel. Er
waren daar destijds veel mensen voor wie
geen gestructureerde hulp bestond omdat
ze een zwervend bestaan leidden en geen
vaste huisarts hadden. Elf jaar later hou-
den de verpleegkundigen van de straat-
dokter spreekuur in de hele stad, op plaat-
sen die voor daklozen in de loop liggen of
waar (ex-)daklozen verblijven. Naast de
woonvoorziening aan de Boschdijk zijn
dat de opvang van het Leger des Heils aan
de Visserstraat, het instroomhuis van op-
vangorganisatie Neos aan de Barrierweg
en diaconaal centrum ’t Hemeltje aan de
Hemelrijken.

In de woonvoorziening - waar dakloze
verslaafden onderdak wordt geboden
zodat ze een geregeld leven kunnen lei-
den - vertelt Fabian op zijn kamer over
zijn been. Daar heeft hij al acht jaar last
van. ,,Ik zal het maar zeggen, acht jaar ge-
leden was ik alles kwijt: mijn baan, mijn
relatie, mijn huis. Daarom deed ik een
zelfmoordpoging. Ik sprong op het laatste

moment weg voor de trein,
maar de treeplank tikte nog
net mijn knie aan. En nu
ben ik blij dat ik leef.”

Fabian kampt vandaag
ook met een lichte long-

Zeker, af en toe zijn er forse problemen tijdens het
spreekuur voor daklozen in Eindhoven. Maar, zegt
de ‘straatdokter’: ‘Soms zijn onze patiënten
ook gewoon schattig.’

De straatdokter in Eindhoven is de
eerste en enige arts voor daklozen in
Nederland die ontstond uit particulier
initiatief. Dat was in 2006. De eerste
twee jaar droeg de gemeente zo’n
10.000 euro subsidie bij, weet huisarts
Peter Meulesteen. Hij is de motor ach-
ter de Eindhovense straatarts. 

In 2008 scheidden de wegen van de
gemeente en de straatdokter. Ook de
GGD, die aanvankelijk meedeed,
haakte af na een fusie in 2008. De ge-
meente Eindhoven wilde destijds een
gedetailleerde administratie van de
werkzaamheden van de arts. Meule-
steen zag dat niet zitten, ook niet om-
dat de gemeente volgens hem te veel
privacy-gevoelige informatie wilde
hebben over zijn patiënten. 

De straatdokter wordt gefinancierd
door zorgverzekeraars CZ en VGZ,
voor zover het gaat om verzekerde pa-
tiënten. Omdat zo’n twintig procent van
de 400 geregistreerde patiënten niet
verzekerd is, schiet de straatarts er

jaarlijks ongeveer 30.000
euro bij in. 

Dat tekort wordt be-
taald uit de begroting

van het Gezondheidscentrum Gestel
Midden. En ook wat uit de eigen porte-
monnee van de dokter. „We gaan na-
tuurlijk gewoon verder, maar het zou
fijn zijn als er onder-
steuning kwam”,
vindt Meule-
steen.

Straatarts schiet er 
per jaar 30 mille bij in

� Peter Meulesteen
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� Een van de Eindhovense ‘straatdoktoren’, verpleegkundige Josee Kruip, houdt spreekuur. FOTO RENÉ MANDERS/FOTOMEULENHOF

ontsteking. Antibiotica moet uitkomst
brengen. Hij vertelt er losjes over en
neemt een slok chocomel. Josee Kruip
komt tussenbeide. ,,Mag ik efkes iets zeg-
gen? Chocomel moet je niet de hele dag
drinken, want dat verslijmt en jij hebt last
van je longen.” Fabian vat het advies luch-
tig op. ,,Ok, dan drink ik wel bier.”

Afwachten
Op de spreekkamer in de woonvoorzie-
ning kijkt Josee Kruip even later naar de
ontblote rug van Ghazan. Hij heeft last
van zijn schouder en moet bewegingen
maken met zijn arm. „Sta je ontspannen
zo”, vraagt Kruip. „Ja’’, zegt Ghazan. „Ik
geloof er niks van”, kaatst Kruip. Met de
schouder valt het mee: een kwestie van
pijnlijke spieren. Met de juiste oefeningen
zal het wel overgaan, maar of Ghazan die
oefeningen gaat uitvoeren valt nog te be-

zien. Zo is het ook afwachten wanneer
Chantal* de soa-test komt ophalen die
Kruip voor haar heeft meegebracht. Van-
daag in ieder geval niet, ze heeft de af-
spraak laten schieten. Kruip begrijpt dat
wel. ,,Als je de hele dag op straat bezig
bent met overleven, is een
afspraak een paar dagen
later ver weg. Je kunt zeg-
gen dat onze patiënten
mindfulness goed in de
praktijk brengen: ze leven
in het nu.”

In diaconaal centrum ’t
Hemeltje is het later op de
middag goed druk. Ook
hier heeft Kruip een apart
kamertje waar ze patiënten kan spreken.
De consulten verlopen vandaag in een
hoog tempo. De ene patiënt is boos van-
wege de medicijnen die hij krijgt van de

GGzE. Maar daarvoor moest hij dus bij de
GGzE zijn. Een ander wil een verwijs-
briefje voor de nachtopvang aan de Ma-
thildelaan, maar dat moest hij zelf schrij-
ven. Een Bulgaarse man klaagt in het En-
gels over weinig eetlust, waarschijnlijk

door de stress. En
oud-kraker Dirk
komt voor een in-
take. Hij slaapt dan
eens hier, dan eens
daar, bij vrienden
en bekenden, en
heeft nu last van
een jeukende huid.
Josee Kruip kan
hem goed van

dienst zijn, met een middeltje dat helpt.
Het helpt ook dat Dirk in zijn huidige be-
staan elke dag kan douchen.

De sfeer in de spreekkamer verandert

per patiënt. De een is agressief, de ander
zo vriendelijk als maar kan. Josee Kruip
kan er inmiddels mee omgaan. Ze trekt
haar grenzen en weet dat ze voor allerlei
karretjes gespannen kan worden. Zoals
die keer dat patiënten de nachtopvang
niet schoon vonden en met elkaar afspra-
ken dat ze om de beurt met huidklachten
naar de dokter zouden gaan. Een grappige
en slimme strategie, vond Kruip dat. Haar
werk kan ook aartsmoeilijk en zelfs ge-
vaarlijk zijn, vooral als mensen met een
psychische stoornis bij haar komen. Maar
vandaag is dat niet zo, het loopt allemaal
redelijk op rolletjes. „Soms zijn onze pa-
tiënten ook gewoon schattig.”

*De naam Chantal is omwille van de pri-
vacy gefingeerd. Andere patiënten gaven
toestemming om hun echte voornaam te
gebruiken.

Als je de hele dag op
straat bezig bent met

overleven, is een
afspraak een paar

dagen later ver weg
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