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Introductie

Corona (SARS-CoV-2) is een infectieziekte die sinds december 2019 wereldwijd een pandemie en crisis veroorzaakte, en 

gezondheidssystemen onder grote druk zet1. Ook Nederland is hard geraakt. In augustus 2021, staat de teller op bijna 2 miljoen 

door het RIVM gerapporteerde cases, waarvan 1,7% in het ziekenhuis moest worden opgenomen en 0.9% overleed2. De 

werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger2. Als gevolg heeft het Nederlandse gezondheidszorgsysteem voor lange tijd 

onder grote druk gestaan, wat er voor zorgde dat toegang tot andere zorg verminderde 1,3,4. Per 15 maart 2020 besloot de 

Nederlandse overheid tot een lockdown met bijbehorende corona maatregelen om de verspreiding van corona en de druk op 

het gezondheidzorgsysteem beheersbaar te houden5,6. Veel beroepsgroepen werden hierdoor hard geraakt, zoals de horeca, de 

reisbranche en contactberoepen, waardoor voor het overgrote deel van deze beroepsgroepen door de overheid een financieel 

steunpakket beschikbaar gesteld werd7.

Sekswerk is een contactberoep dat tijdens de coronacrisis 
voor lange tijd gesloten was; voor 9 van de 14 maanden 
in de periode van 15 maart 2020 tot 19 mei 2021. In de 
perioden waarin sekswerk wel was toegestaan en na 19 mei 
2021 was sekswerk mogelijk met in acht neming van de door 
de overheid geïmplementeerde coronamaatregelen, zoals 
het uitvoeren van een gezondheidscheck8. In tegenstelling tot 
andere beroepsgroepen hadden veel sekswerkers tijdens de 
lockdown geen toegang tot een financieel steunpakket vanuit 
de overheid. Dit alles heeft voor de hele sekswerkbranche voor 
veel veranderingen en obstakels gezorgd op het gebied van 
werk, inkomen en seksuele gezondheid, maar ook voor 
veiligheid. Zo is bijvoorbeeld sekswerk plotseling een illegaal 
beroep geworden en weten we vanuit internationale 
gewoon literatuur dat dit mogelijk een grote invloed heeft op 
de gezondheid van sekswerkers9,12. Verder is het aanbod van 

laagdrempelige hiv- en soa-zorg voor sekswerkers, 
voornamelijk in de eerste periode van de lockdown, sterk 
verminderd. Veel GGD’s hebben hun soa-zorg tijdelijk 
afgeschaald, outreach activiteiten zijn niet uitgevoerd en/of 
openingstijden zijn veranderd om plaats te maken voor corona 
werkzaamheden. Zie hier (zie tijdlijn) een tijdlijn van 
alle gebeurtenissen.

Dit onderzoek is gericht op het verkennen van de impact 
van corona en de coronamaatregelen op het gebied van 
werk, inkomen, seksuele gezondheid en veiligheid onder 
sekswerkers en klanten. Daarnaast hebben we gekeken 
naar hoe in toekomst beleid en advies voor sekswerk het 
beste kan worden vormgegeven en hoe de zorg hierop 
kan worden afgestemd.

Wat is de impact van corona en de 
coronamaatregelen op werk, inkomen, 
seksuele gezondheid en veiligheid van 
sekswerkers en hun klanten en hoe 
kan beleid en zorg in de toekomst 
verbeterd worden?
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Definities

Handleiding voor 
Journalisten en Media

Een sekswerker is een persoon die tegen betaling van geld of 

goederen seksuele handelingen verricht met of voor een 

ander13,14.

Een persoon met een gender identiteit en/of gender expressie 

die gelijk is aan de sekse/gender die zij toegewezen hebben 

gekregen bij geboorte en past binnen de stereotype binaire 

gender indeling en gerelateerde normen13-15.

Een inclusieve paraplu term voor personen met een gender 

identiteit en/of gender expressie die verschilt van de sekse/ge-

nder die zij toegewezen hebben gekregen bij geboorte13-15. 

Een persoon met een gender identiteit die buiten de binaire 

gender indeling en gerelateerde normen valt13-15. 

Een klant is een persoon die geld of goederen betaalt voor 

seksuele services13.

Onderdeel van de door de overheid geïmplementeerde corona 

(SARS-CoV-2) maatregelen, waarbij contactberoepen, zoals 

sekswerkers, niet mochten werken. En onderdeel van een 

periode van coronamaatregelen waarbij contactberoepen wel 

weer mochten werken, maar sekswerk werd uitgezonderd van 

heropening. Uitzondering op de lockdown van sekswerk waren 

de online performances (eigen definitie). Zie figuur 1 voor het 

volledige overzicht van gebeurtenissen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Sekswerker

Cisgender

Transgender

Non-binair

Klant

Lockdown van sekswerk

Tozo

Hoewel sekswerk in Nederland legaal is, is het werk 

waar	stigma,	vooroordelen	en	misvattingen	nooit	ver	

weg zijn. Om niet in de bekende valkuilen te trappen 

is deze handleiding ontwikkeld. Want we merken nog 

regelmatig	dat	journalisten	niet	goed	geïnformeerd	zijn	

en zich door teveel vooroordelen laten leiden. Dit houdt 

vervolgens	weer	het	stigma	in	stand	en	is	schadelijk	

voor sekswerkers. Daarom is deze handleiding door 

SekswerkExpertise	geschreven.	

https://sekswerkexpertise.nl/
handleiding-voor-journalisten/
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Methoden

Dit	onderzoek	is	een	participatief	onderzoek,	waarin	sekswerkers	onderdeel	zijn	van	het	onderzoeksteam	als	community	

onderzoekers.	Het	is	een	kwantitatieve	en	kwalitatieve	studie.	Het	bestaat	uit	een	online	vragenlijst	(kwantitatief)	en	online	

focusgroep	discussies	(kwalitatief).	De	studie	heeft	een	cross-sectioneel	studie	design	met	een	retrospectief	element,	omdat	

we	ook	hebben	teruggevraagd	naar	verschillende	perioden	in	de	tijd;	vóór	corona,	1e	lockdown	waarin	sekswerk	niet	mogelijk	

was	en	op	dit	moment.	Zie	figuur	1	voor	een	overzicht	van	de	verschillende	tijdsperioden	en	de	planning	van	de	data	collectie.

oktober- november 2021
2e ronde data collec�e

15 maart 2020 start
eerste Lockdown van 

sekswerk(ers)

1 juli 2020 

  Start 2 e
 lo

ck
do

w
n

  van  s e ksw
er

k(
er

s)

     3 nove m
be

r 
20

20

18
 ja

nu
ar

i -
15

 maart 2021 

Da
ta

 co
llec�e

 v
ra

ge
nlij

st

 Einde 1ste lockdow
n

 van sekswerk(ers)

14-18  
dec. 2020

focusgroep-
discussies

19 m

e i  2021

Einde 2
e  lo ckdown

van sekswerk(ers)

Tijdsperioden corona 
maatregelen en planning 
data	collectie	momenten

aanbevelingen voor zorg en beleid. Er zijn 5 focusgroep 
discussies uitgevoerd, 2 Nederlandstalige, 2 Engelstalige en 
1 Spaanstalige, met 2 tot 8 deelnemers per discussie. De 
Nederlandstalige en Engelse focusgroep discussies werden 
door de hoofdonderzoekers geleid en de Spaanstalige door 
een Spaanse vertaler en expert in het veld van sekswerk. De 
focusgroep discussies werden na consent opgenomen en de 
opnames werden na transcriberen vernietigd. 

De vragenlijsten en focusgroep discussies werden in 
nauwe samenwerking met sekswerkers en sekswerk 
gezondheidsorganisaties opgesteld.

Werving
Werving van de participanten werd specifiek ingezet op 
representatie van verschillende subgroepen binnen de diverse 
sekswerk communities op basis van gender, type werkplek, 
leeftijd en geboorteland. Werving van participanten werd 
aangestuurd door de community onderzoeker en vond 
voornamelijk online plaats via verschillende platforms, zoals 
Kinky en Hookers, op de website Prostitutie.nl, via twitter 
(@prostitutie_nl), via professionals netwerken - de Regio 
Experts Prostitutie (REP), contacten met GGD medewerkers, 
sekswerkorganisaties, klantbordgroepen, WhatsApp groepen 
en onderlinge sekswerk netwerken, boekhouders en 
exploitanten en de exploitantenvereniging (VER). 
Alle actieve* volwassen sekswerkers in Nederland, ongeacht 
of de sekswerker legaal, illegaal, vergund of onvergund werkt, 
konden deelnemen aan het onderzoek. Daarnaast, konden 
alle actieve* volwassen klanten van sekswerkers deelnemen 
aan de vragenlijst. Het onderzoek was open voor deelname 
voor iedereen met betrekking tot gender en sekse; waaronder 
cisgender vrouwen, cisgender mannen, transgender vrouwen, 
transgender mannen, interseks personen, non-binaire 
personen en personen die zich anders identificeren. 
Deelnemers aan de focusgroep discussies ontvingen een 
compensatie van 50 euro. Er was geen financiële compensatie 
voor deelname aan de vragenlijst.

*Met actief bedoelen we dat de persoon vóór corona (in 2019) en/of tijdens 
de lockdown van sekswerk actief was in sekswerk

Tijdsperioden	en	planning	data	collectie
In figuur 1 is te zien dat we met de datacollectie via de 
vragenlijsten en focusgroep discussies begin december 2020 
gestart zijn, nadat sekswerk tussen 1 juli 2020 en 3 november 
2020 tijdelijk open mocht. Daarom hebben we in de vragenlijst 
en focusgroep discussies de perioden; vóór corona (1 januari 
2019 – 31 december 2019), 1e lockdown van sekswerk 
(15 maart 2020 – 1 juli 2020) en op dit moment (1 juli 2020 – 
datum van deelname) gedefinieerd. In de data collectie 
hebben we dus ook terug gevraagd in de tijd. Verder was 
gedurende de periode van de door ons in de vragenlijst 
gedefinieerde periode op dit moment (1 juli 2020 – datum 
van deelname) sekswerk ook voor korte tijd open (van 1 juli 
2020 – 3 november 2020). In de resultaten zagen wij veel 
vergelijkbaarheid tussen de periode van de 1e lockdown en op 
dit moment en daarom hebben we ervoor gekozen om in dit 
rapport ten behoeve van simpliciteit voor de meeste analy-
ses alleen de data uit de 1e lockdown van sekswerk mee te 
nemen in het rapport. De periode op dit moment noemen we 
vanaf hier en in de analyses ten behoeve van simpliciteit de 2e 
lockdown van sekswerk. Vanaf november 2021 zal een tweede 
ronde datacollectie worden uitgevoerd gericht op geweld ge-
durende de lockdown van sekswerk en de toekomst van beleid 
en zorg rondom sekswerk.  

Data	collectie
Kwantitatieve data werd van 18 januari 2021 tot 15 maart 
2021 verzameld middels een online vragenlijst via Limesurvey 
online survey tool16, welke anoniem en zonder persoonlijk 
identificeerbare gegevens kon worden ingevuld. De vragenlijst 
bestaande uit de volgende thema’s; algemeen, werk en 
klantencontact, corona beschermingsstrategieën, 
onderhandelingspositie, gezondheid en behoeften. Voor 
klanten werd een aangepaste vragenlijst opgesteld, waarbij 
alleen de relevante vragen uit de sekswerk vragenlijst werden 
geselecteerd en herschreven naar passende vragen voor 
klanten. De vragenlijst voor sekswerkers was in het Nederlands, 
Engels en Spaans beschikbaar, de vragenlijst voor klanten was 
alleen in het Nederlands beschikbaar.

Kwalitatieve data werd tussen 14 en 18 december 2020 
verzameld middels online focusgroep discussies via 
Gotomeeting. Het kende twee delen; het eerste deel was het 
op papier tekenen en in gesprek delen van ervaring van de 
periode vóór corona, tijdens de lockdown van sekswerk en op 
dit moment. Aan het begin van de focusgroep discussies kon 
iedereen zijn/haar ervaringen delen aan de hand van de 
tekeningen, wat ervoor zorgde dat ondanks de online 
omgeving, deelnemers connectie met elkaar konden maken en 
zich veilig en voelden. Deel twee was gericht op behoeften en 

Figuur 1. Overzicht verschillende tijdsperioden en de planning van de data collectie
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in het univariate model (p<0.1). De geïncludeerde variabelen in 
het uiteindelijke multivariate model werden bepaald op basis 
van het vergelijken van de verschillende modellen door middel 
van de likelihood ratio test (p<0.05) en/of een significante 
associatie met de uitkomst variabele in het multivariabele 
model (p<0.05). Alle analyses werden uitgevoerd in R software 
versie 4.0.0. Alle volledige analyses zijn te vinden in de bijlage 
[link naar bijlage toevoegen]. 
 
De tekeningen werden geanalyseerd op basis van observaties 
van de dingen die per periode getekend werden (zoals wolken, 
zon, hartjes). De meest voorkomende dingen werden 
geselecteerd en op basis daarvan werd een overkoepelende 
tekening gemaakt door John Co. Voor de kwalitatieve analyse 
van de focusgroep discussies zijn de audio opnames volledig 
getranscribeerd. De transcripten zijn geanalyseerd middels 
open coderen; aan iedere code is een unieke naam en kleur 
gegeven. Vervolgens zijn deze open codes waar mogelijk 
samengevoegd door middel van axiaal coderen.

Analyse
De kwantitatieve data uit de vragenlijsten voor sekswerkers 
en klanten werd geanalyseerd door middel van beschrijvende 
statistiek; aantallen, percentages en 95% betrouwbaarheids-
intervallen. Voor de variabelen met verschillende perioden in 
de tijd werden de 95% betrouwbaarheidsintervallen 
vergeleken en niet overlappende betrouwbaarheidsintervallen 
werden geïdentificeerd als statistisch significant verschillend 
met p<0.05. Vervolgens werden drie univariate en multivariate 
logistische regressie analyses onder de sekswerkers uitgevoerd 
met als uitkomst variabelen (1) financiële problemen door 
corona, (2) werken tijdens de lockdown van sekswerk, 
en (3) verminderd soatestgedrag. In deze analyses werden 
gender, leeftijd, geboorteland en werkervaring standaard 
meegenomen en aanvullende variabelen toegevoegd wanneer 
passend bij de analyse vraag. Voor de multivariate analyse 
werd een forward selectie procedure gebruikt, waarbij 
variabelen meegenomen werden indien zij significant waren 

Resultaten

1. Data
Dit onderzoek	bestaat	uit	kwalitatieve	en	kwantitatieve	data	collectie.	106	sekswerkers	en	337	klanten	hebben	deelgenomen	

aan	de	kwantitatieve	data	collectie	(vragenlijsten),	waarvan	69	sekswerkers	en	220	klanten	de	vragenlijst	volledig	hebben	

ingevuld.	In	totaal	hebben	21	sekswerkers	deelgenomen	aan	de	kwalitatieve	data	collectie	(focusgroep	discussies).	

We	hebben	tijdens	de	data	collectie	ook	terug	gevraagd	naar	verschillende	perioden	in	de	tijd;	voor	corona	en	tijdens	de	

lockdown van sekswerk.

1.1 Vragenlijsten
Onder de deelnemende sekswerkers in de vragenlijst 
identificeerde 76% zich als cisgender vrouw, 12% cisgender 
man, 9% transgender man of vrouw en 3% non-binair of 
anders (zie bijlage tabel 1). 11% van de sekswerkers was 
18-25 jaar, 39% was 26-35 jaar en 51% was ouder dan 35 jaar. 
61% was geboren in Nederland, 23% was geboren in overige 
Europese landen en 16% was geboren buiten Europa. Van alle 
sekswerkers gaf 26% aan meer dan 10 jaar sekswerk ervaring 
te hebben, 56% 2-10 jaar, 12% 1-2 jaar en 7% had minder dan 
1 jaar sekswerk ervaring. 

Onder de deelnemende klanten in de vragenlijst identificeerde 
96% zich als cisgender man en 4% zich als cisgender vrouw of 
non-binair/anders (zie bijlage tabel 1). De leeftijd van de klan-
ten was voor 4% 18-25 jaar, 13% 26-35 jaar en 74% ouder dan 
35 jaar. Een groot deel (59%) gaf aan meer dan 10 jaar ervaring 
te hebben als sekswerk klant, 30% 2-10 jaar, 7% 1-2 jaar en 4% 
minder dan 1 jaar. 

1.2 Focusgroep discussies
In totaal hebben 21 sekswerkers deelgenomen aan de 
focusgroep discussies. Hiervan gaven 13 deelnemers aan 
aangesproken te willen worden met zij/haar, 4 met hij/hem 
en 2 met zij/hen. Van deze deelnemers identificeerde 3 
deelnemers zich als transgender vrouw en 1 transgender man. 
Voor twee deelnemers was Spaans de voertaal en van de 
overige deelnemers sprak ongeveer de helft Nederlands en 
de andere helft een andere taal (met deze groep werd in het 
Engels gecommuniceerd). Leeftijd en werkervaring varieerde 
en de deelnemers werkten op verschillende werkplekken, 
onder andere ramen, stripclubs, escort, thuiswerk als ZZP-er, 
hotels en online.  
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2. Ervaringen van sekswerkers en klanten
Het overgrote deel van	de	sekswerkers	gaf	aan	de	coronaperiode	als	moeilijk	(49%)	of	heel	moeilijk	(31%)	te	hebben	

ervaren	(zie	bijlage	tabel	1).	Dit	is	ook	terug	te	zien	in	de	tekeningen	die	door	sekswerkers	zijn	gemaakt	tijdens	de	

focusgroep	discussies	(zie	figuur	2).	

De	belangrijkste	redenen	van	de	moeilijke	omstandigheden	tijdens	de	lockdown	van	sekswerk	waren;	financiële	

problemen,	geen	financiële	steun	vanuit	de	overheid	ontvangen,	niet	(legaal)	kunnen	werken,	toegenomen	stigma,	

geweld en eenzaamheid. Ook benoemden sekswerkers problemen in de toegang tot seksuele gezondheidzorg. Figuur 2. 

Figuur 2. Tekeningen van sekswerkers over de ervaring 

van de verschillende perioden; (A) vóór corona (het jaar 

2019), (B) tijdens de lockdown van sekswerk, en (C) op dit 

moment (december 2020). Deze tekeningen zijn gemaakt 

door John Co en zijn een samenvatting van de tekeningen 

gemaakt door de sekswerkers tijdens de focusgroep 

discussies.

3. Sekswerk

In figuur 3 is te zien hoe het werk gedurende de lockdown per 
werkplek* veranderde. Vóór corona zien we dat de meeste 
sekswerkers werkten in de escort (39%), thuis (29%), besloten 
prostitutie (29%) en hotel/vakantieparken (25%) (zie bijlage 
tabel 2). Tijdens de lockdown van sekswerk zien we een 
duidelijke afname in het werk achter de ramen (van 14% naar 
0%), in de escort (van 39% naar 21%) en besloten prostitutie 
(van 29% naar 0%). Dit zijn onder andere veel sekswerkers die 
via opting-in werken en belasting betalen, maar geen toegang 
hebben gekregen tot financiële ondersteuning vanuit de 
overheid tijdens de lockdown van sekswerk. Voor de andere 
sekswerkplekken, waar ook het overgrote deel van de 
sekswerkers geen toegang had tot financiële steun vanuit 
de overheid, zien we een kleinere afname van werk. De 
belangrijkste redenen voor werken tijdens de lockdown 
waren financiële problemen door onvoldoende toegang tot 
financiële steun vanuit de overheid (zie hoofdstuk 3.4).

Klanten bezochten in de periode vóór corona het vaakst; 
besloten prostitutie (62%), raam (46%) en thuis (39%) 
(zie bijlage tabel 3). Daarna bezochten 26% van de klanten 
sekswerkers in een hotel/vakantiepark, 18% escort, 7% online 
en 3% overige plekken. Gedurende de lockdown van sekswerk 
is onder klanten een vergelijkbare verschuiving te zien als bij 
de sekswerkers. Voornamelijk het bezoek aan plekken, zoals 
raam (van 46% naar 2%) en besloten prostitutie (van 62% naar 
16%) liep terug. Op andere sekswerkplekken is een kleinere 
afname te zien.

3.1 Werkplek

De belangrijkste reden voor werken 
tijdens	de	lockdown	was	financiële	
problemen door onvoldoende toegang tot 
financiële	steun	vanuit	de	overheid	(zie	
hoofdstuk	3.4).	

Een overstap naar een andere vorm van seks-
werk, zoals online sekswerk gedurende een 
lockdown is een grote investering. Denk hierbij 
aan toegang tot de juiste materialen, klanten 
werving, betalingsystemen, werkervaring hebben 
in dat veld en cursussen. 

Resultaten in context

A. Veranderingen in werk per werkplek voor 
corona	en	tijdens	de	lockdown.

B.	Resultaten	in	context;	veranderingen	in	werk	per	
werkplek.	Wij	presenteren	deze	informatie,	omdat	uit	

ervaring blijkt dat Media dergelijke getallen over 
sekswerk	op	incorrecte	wijze	kunnen	inzetten,	wat	de	

maatschappelijke	positie	en	veiligheid	van	sekswerkers	
schaadt. Zie ook: https://sekswerkexpertise.nl/

handleiding-voor-journalisten/

A. Veranderingen in werk per werkplek voor corona en jdens de lockdown. 

Tijdens de lockdownVoor corona

6%

4%

25%

16%

29%

23%

7%

5%

9%

14%

29%

39%

21%

14%

0%

0%

Overig

Hotel/vakanepark

Thuis

Straat

Online (webcam/porno)

Besloten prostue

Escort

Raam

Figuur	3.	(A) Veranderingen in werk per werkplek tijdens de lockdown van 
sekswerk ten opzichte van vóór corona. (B)	Resultaten in context voor 
veranderingen in werk per werkplek.

*uitleg over werkplekken: Onder besloten prostitutie verstaan we onder 
andere seksclubs, privéhuizen, erotische massage en live seksshows. 
Met online sekswerk bedoelen we webcamming en onder overig vallen 
onder andere cardates.

https://sekswerkexpertise.nl/ handleiding-voor-journalisten/
https://sekswerkexpertise.nl/ handleiding-voor-journalisten/


12 13

3.2 Contacten

Binnen	de	groep	sekswerkers	die	tijdens	de	lockdown	
hebben gewerkt zien we een duidelijke afname in het 
aantal	verschillende	contacten	(zie	bijlage	tabel	2). 

Van alle sekswerkers die tijdens de lockdown hebben gewerkt 
had 81% een gereduceerd aantal verschillende klanten tijdens 
de lockdown. Met betrekking tot de gemiddelde tijd per klant 
binnen 1,5 meter zien we geen duidelijke verandering. Kleine 
verschuivingen in het type klanten vaste (bekende) of nieuwe 
(onbekende) onder de groep werkende sekswerkers lijkt 
zichtbaar te zijn in de data; gedurende de lockdown gaven 
minder sekswerkers aan evenveel vaste als nieuwe klanten te 
zien en meer sekswerkers voornamelijk vaste klanten zagen. 
Dit komt overeen met de data uit de focusgroep discussies. 
De meerderheid van de sekswerkers gaf aan minder of geen 
werk te hebben tijdens de lockdown van sekswerk. Sommige 
deelnemers in de focusgroep discussies merkten al vóór de 
lockdown dat er minder werk was, omdat klanten bang 
werden voor het virus en daarom voorzichter werden. 

Verder zag het overgrote deel van de klanten (76%) gemiddeld 
1-3 verschillende sekswerkers per maand in de periode vóór 
corona (link naar bijlage tabel 3). Dit percentage nam, net zoals 
bij de sekswerkers, gedurende de lockdown van sekswerk af.

‘’Omdat mensen al een 
beetje bang begonnen te 

worden voor het virus, had 
ik veel minder klanten 

dan eerst.’’

Een sekswerker legt uit

3.3	Werken	tijdens	de	lockdown	van	sekswerk

werkte �jdens 
de lockdown van 

sekswerk

Transgender 
mannen en 

vrouwen

Sekswerkers 
met minder dan 

2 jaar werkervaring

55% 
Figuur 4. (A) Werken tijdens de lockdown van 
sekswerk en risico groepen uit de multivariate analyse. 
Groepen die voornamelijk in een kwetsbare positie 
werden gebracht tijdens de corona crisis en vervolgens 
vaker moesten werken tijdens de lockdown waren 
transgender mannen en vrouwen (7x meer risico) en 
sekswerkers met minder dan 2 jaar werkervaring (3x 
meer risico). (B) Resultaten in context; handhaving van 
corona gedragsregels en context in andere groepen17.

‘’Er was niets wat 
ik kon omdat ik geen 
ZZP’er ben kan ik geen 
financiële steun vanuit 
de overheid krijgen’’

Verder is in figuur 4A te zien dat twee groepen voornamelijk in 
een kwetsbare positie werden gebracht tijdens de corona crisis 
en vervolgens vaker moesten werken tijdens de lockdown. Dit 
waren transgender mannen en vrouwen en sekswerkers met 
minder dan 2 jaar werkervaring (zie bijlage tabel 5). 
Transgender mannen en vrouwen hadden 7x meer risico 
op werken tijdens de lockdown (ten opzichte van cisgender 
vrouwen). En sekswerkers met minder dan 2 jaar werkervaring 
hadden 3x meer risico op werken tijdens de lockdown (ten 
opzichte van sekswerkers met meer dan 5 jaar werkervaring). 
In figuur 4B is ten behoeve van een correcte interpretatie van 
deze resultaten de handhaving van corona gedragsregels en 
context in andere groepen gepresenteerd.

Uit de focusgroep discussies bleek ook dat veel sekswerkers 
aan het begin van de corona crisis begrip hadden voor de 
lockdown van sekswerk, maar het onbegrip groeide naar 
mate de lockdown van sekswerk vorderde terwijl andere 
contactberoepen meer mochten en konden. 

Tijdens	de	lockdown	werkte	55%	van	de	sekswerkers	(zie	figuur	4A),	waarbij	81%	van	de	sekswerkers	een	gereduceerd	

aantal verschillende klanten had	(zie	bijlage	tabel	2). Uit de focusgroep discussies bleek dat de meeste sekswerkers 

die	doorwerkten	dit	deden	uit	financiële	noodzaak:

Algemene Nederlandse bevolking: Onder 
mensen die thuis konden werken, werd in 
dezelfde periode gemiddeld 63% van de werk-
uren thuis gewerkt.

Kappers: Veel kappers hebben, ondanks dat 
zij wel toegang tot financiele steun hadden, 
tijdens de lockdown thuis klanten ontvangen.

Horeca: Voor verschillende beroepsgroepen 
waren alternatieven zoals to go eten en 
drinken verkopen voor de horeca, terwijl er 
voor sekswerkers geen alternatief was.

Resultaten in context

Resultaten	in	context;	handhaving	van	corona	
gedragsregels en context in andere groepen17. 
Wij	presenteren	deze	informatie,	omdat	uit	ervaring	blijkt	
dat Media dergelijke getallen over sekswerk op incorrecte 
wijze	kunnen	inzetten,	wat	de	maatschappelijke	positie	en	
veiligheid van sekswerkers schaadt. Zie ook:
 https://sekswerkexpertise.nl/handleiding-voor-journalisten/

‘’Als je allemaal 
je gezonde verstand 
gebruikt en er serieus 
mee omgaat, dan zie ik niet in 
dat ik gewoon 
zou kunnen werken.’’

Een sekswerker legt uit

Een sekswerker legt uit

https://sekswerkexpertise.nl/handleiding-voor-journalisten/
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3.4 Inkomen

Heel Pos��ef

Neutraal

Nega�ef

Heel nega�ef

49%

10%

38%

3%

A. Financiele impact van Corona

C. Financiele steun overheid

Ja, Tozo ontvangen

Nee, Tozo aangevraagd, maar niet ontvangen

Nee, Geen TOZO aangevraagd

45%

30%

25%

van de sekswerkers 
raakte in financiele problemen 

door de corona crisis

Meer dan 
5 jaar werken als 

sekswerker

Niet in 
Nederland 

geboren 
zijn

70% 

B. Financiële problemen door de  
    corona crisis en risico groepen

A. Financiele impact van corona

C. Financiele steun overheid D. Aantal sekswerkers uit Nederland 
					vertrokken	tijdens	de	lockdown

?
Figuur 5. Impact van corona op het inkomen van sekswerkers; (A) Beoordeling van sekswerkers over de impact van corona 
op de persoonlijke financiële situatie, (B) Financiële problemen tijdens de corona crisis en risico groepen uit de multivariate 
analyse. Sekswerkers die langer dan 5 jaar werkten bleken meer risico te hebben op financiële problemen (8x meer ten opzichte 
van sekswerkers die minder dan 2 jaar werkten, en 3x keer meer ten opzichte van sekswerkers die 2-5 jaar werkten). Sekswerkers 
die niet in Nederland zijn geboren bleken 5x meer risico te hebben op financiële problemen ten opzichte van sekswerkers die wel 
in Nederland zijn geboren, (C) Ontvangen financiële steun in de vorm van Tozo door sekswerkers, (D) aantal sekswerkers dat uit 
Nederland is vertrokken tijdens de lockdown van sekswerk.

Figuur 5 gaat over de impact van corona op het inkomen van sekswerkers (zie bijlage tabel 4). Het overgrote deel van de 
sekswerkers (87%) gaf aan dat corona en de maatregelen een negatieve impact had op de persoonlijke financiële situatie 
(figuur 5A). Daarbij ervaarde 70% van de sekswerkers financiële problemen door de corona crisis (figuur 5B), waaronder vaker 
sekswerkers die al lange tijd als sekswerker werkten en sekswerkers die niet in Nederland geboren zijn (zie bijlage tabel 6). 
Sekswerkers die langer dan 5 jaar werkten bleken meer risico te hebben op financiële problemen (8x meer ten opzichte van 
sekswerkers die minder dan 2 jaar werkten, en 3x keer meer ten opzichte van sekswerkers die 2-5 jaar werkten). Sekswerkers die 
niet in Nederland zijn geboren bleken 5x meer risico te hebben op financiële problemen ten opzichte van sekswerkers die wel in 
Nederland zijn geboren. 

In de focusgroep discussies kwamen de financiële problemen, veroorzaakt door de combinatie van het verbod op sekswerk en 
de minimale toegang voor sekswerkers tot een financieel steunpakket vanuit de overheid, consistent als grootste probleem 
naar voren. Slechts een kleine groep sekswerkers, zelfstandig werkenden (ZZP-ers), konden gebruik maken van een financieel 
steunpakket in de vorm van Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), maar ook deze groep voelt zich 
onvoldoende financieel gesteund, omdat de bijdrage vaak laag was:

‘’Het [Tozo] betaalde de huur, maar wat daarna? 
Ik moet rekeningen betalen, medische rekeningen, 

ik moet eten… En het is niet bepaald goedkoop’’

‘’Mijn rekeningen worden betaald door mijn man, omdat 
hij fulltime werkt. Hij weet wat ik doe [sekswerk]. Maar veel 

sekswerkers hebben dat niet. Dus zij hebben nu echt een 
probleem. Omdat de overheid niks voor ons doet. 

Dus wat kunnen we doen?’’ 

Van de deelnemers in de vragenlijst heeft 30% gebruik kunnen maken van Tozo (figuur 5C). Het werkelijke percentage ligt 
waarschijnlijk lager, wegens het grote aantal zelfstandig werkende sekswerkers onder de deelnemers in het onderzoek. 
Een deel van de sekswerkers kon beroep doen op een sociaal/financieel vangnet, zoals het wonen bij familie, een spaarpotje 
hebben of terugvallen op het inkomen van een partner of behulpzame vaste klanten. Desondanks werd het afhankelijk zijn 
van iemand anders hierbij vaak als eng en kwetsbaar ervaren, zoals door deze sekswerker:

Ten slotte hebben we van de sekswerkers die tijdens de lockdown uit Nederland zijn vertrokken geen informatie (figuur 5D). 
Het is lastig de grootte van deze groep te bepalen. Deze groep is van de radar verdwenen, heeft niet kunnen deelnemen 
aan het onderzoek en is daarnaast ook in vele gevallen het contact met de zorg verloren. 

Als gevolg van de combinatie van de financiële problemen, de lockdown van sekswerk en weinig toegang tot een 
sociaal/financieel vangnet werden veel sekswerkers in een kwetsbare positie werden gebracht met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid. Het volgende hoofdstuk gaat hier verder op in.

Een sekswerker legt uit

Een sekswerker legt uit
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4. Gezondheid

 van de sekswerkers 
had verminderd testgedrag 

�jdens de lockdown

Minder 
dan 2 jaar 

werkervaring

Lee�ijd jonger 
dan 30 jaar 

76% 

A. Soa tes�requen�e �jdens de lockdown (per 3,5 maand)

Niet getest (46%)

1 keer (27%)

2 keer (14%)

3 keer (9%)

4-5 keer (1%)

Meer dan 5 keer (3%)

46%

27%

14%

9%
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Figuur 6. (A) Soa testfrequentie onder sekswerkers tijdens de 1e lockdown en (B) het percentage met verminderd testgedrag 
tijdens de lockdown van sekswerk inclusief risicogroepen uit de multivariate analyse. Sekswerkers met een leeftijd jonger 
dan 30 jaar hadden een sterk vergroot risico op verminderd testgedrag; zij hadden 12x meer risico op verminderd testgedrag. 
Sekswerkers met weinig werkervaring hadden juist een kleiner risico (6x minder risico) op verminderd testgedrag.

A.	Soa	testfrequentie	tijdens	de	
					lockdown	(per	3,5	maand)

B. Vermindering in testgedrag onder 
					sekswerkers	tijdens	de	lockdown	van
     sekswerk en risicogroepen

Over het algemeen testten sekswerkers zich in de periode vóór 
corona structureel; 45% testte zich 3-4 keer per jaar en 16% 
meer dan 4 keer per jaar (zie bijlage tabel 7). Tijdens de 
lockdown testte 54% van de sekswerkers zich minimaal 1 keer 
per 3,5 maand (zie figuur 6A) (zie bijlage tabel 8). In figuur 
6B is te zien dat 76% verminderd testgedrag rapporteerde 
gedurende de lockdown (zie bijlage tabel 11). Daarbij bleek 
logischerwijs, dat sekswerkers die niet doorwerkten in de 
lockdown ook vaker minder testte. Sekswerkers met een 
leeftijd jonger dan 30 jaar hadden een sterk vergroot risico 
op verminderd testgedrag; zij hadden 12x meer risico op 
verminderd testgedrag in vergelijking tot oudere sekswerkers. 
Opvallend is ook dat sekswerkers met weinig werkervaring juist 
een kleiner risico (6x minder risico) op verminderd testgedrag 
hadden. Dit resultaat was extra opvallend, omdat deze groep 
zich vóór corona ook vaak bleek te testen. De belangrijkste 
reden voor wel blijven testen was dat regulier testen belangrijk 
is in het werk (15/19 keer genoemd) (zie bijlage tabel 12). De 
belangrijkste redenen voor verminderd testgedrag waren dat 
er geen aanleiding voor was vanwege minder werk en veilige 
seks (19/29 keer genoemd), nog niet aan gedacht (4/29 keer 
genoemd) en GGD dicht/geen uitnodiging ontvangen (3/29 

keer genoemd). Een sekswerker vertelde in de focusgroep 
discussies wat de persoonlijke gevolgen waren van uitgestelde 
soa-testen:

‘’Ik had een darminfectie 
door de chlamydia die ze niet 

behandelden omdat de GGD me 
vertelde dat ze geen tests deden. 

Omdat ze me vertelden: je kunt 
niet komen omdat er een 

pandemie is.”

Condoomgebruik
De lockdown bleek condoomgebruik onder sekswerkers niet negatief te beïnvloeden; voor vaginale/anale seks en orale seks 
geldt dat onder de sekswerkers die werkten minder dan 3% verminderd condoomgebruik gebruik had (zie bijlage tabel 10). 
Daarbij gaf slechts 4% aan dat de lockdown de onderhandelingspositie met betrekking tot condoomgebruik negatief 
beïnvloedde. Dit kwam ook in de focusgroep discussies naar voren. Desondanks ervaarden verschillende sekswerkers wel 
dat klanten in de onderhandeling meer probeerden.

Contact	en	informatie	omtrent	sekswerk	en	zorg
Tijdens de lockdown heeft 62% van de sekswerkers contact gehad met GGD en/of maatschappelijke sekswerk organisaties 
(zie bijlage tabel 10). Van de sekswerkers die contact hebben gehad was voor 52% de reden regelmatig testen is belangrijk, 
voor 31% financiële zorgen en voor een andere 20% vanwege soa zorgen/klachten. In de focusgroep discussies kwam naar
voren dat sekswerkers over het algemeen positief waren over het werk van deze organisaties, alhoewel een groot punt dat 
naar voren kwam is dat deze organisaties zich voornamelijk in de Randstad bevinden. Een sekswerker die buiten de Randstad 
woont legt uit welke gevolgen dat heeft:

 ‘’Klanten proberen om een lagere prijs te krijgen en om 
onveilige seks te hebben. Dit is wat we horen onder 

iedere groep”

 ‘’Ik voelde me erg geïsoleerd hier in [plaats buiten de Randstad]. 
Er zijn geen organisaties, er is hier niets. Ik heb geen contact met een 

sekswerker, of een organisatie hier. De organisaties blinken uit 
door hun afwezigheid.’’

Sekswerkers bleken via zeer verschillende bronnen informatie over sekswerk en corona te zoeken. Informatie over corona en 
sekswerk werd het vaakst gevonden via collega’s (34%), media (34%), het RIVM (33%) en de GGD (29%) (zie bijlage tabel 10). 
De andere informatiebronnen werden minder vaak geraadpleegd. Opvallend was dat bij overige bronnen; Door2door, P&G292, 
PMW, Spot46 en Trans United Europe werd genoemd.

4.1 Seksuele gezondheid sekswerkers

Een sekswerker legt uit

Een sekswerker legt uit

Een sekswerker legt uit
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4.2 Seksuele gezondheid klanten

>1 keer getest
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14%

5%

A. Soa tes�requen�e �jdens de lockdown 
     (per 3,5 maand)

van de klanten 
had verminderd testgedrag 

�jdens de lockdown

4% 

B. Vermindering in testgedrag onder 
					klanten	tijdens	de	lockdown

A.	Soa	testfrequentie	tijdens	de	lockdown
					(per	3,5	maand)

Figuur 7. (A) Soa testfrequentie onder klanten tijdens de lockdown en (B) proportie verminderd testgedrag onder klanten 
tijdens de lockdown.

Het testgedrag vóór corona onder klanten bleek laag (zie bijlage tabel 13). Vóór corona gaf 57% van de klanten aan jaarlijks minder 
dan 1 keer te testen. 26% gaf aan 1 keer per jaar te testen en een andere 17 procent gaf aan meer dan 1 keer per jaar te testen. 
Tijdens de lockdown testte 19% van de klanten zich minimaal 1 keer (zie figuur 7A) (zie bijlage tabel 14). Er was tijdens de 
lockdown geen verandering in testgedrag onder klanten terug te zien in de data (zie bijlage tabel 16); we konden slechts bij 4% 
van de klanten verminderd testgedrag identificeren (zie tabel 7B). Dit was lastig te analyseren doordat het testgedrag in de 
periode vóór corona reeds laag was, waardoor we in de periode van de lockdown geen vermindering vonden.

Condoomgebruik 
Tijdens de lockdown bleef het condoomgebruik onder 
klanten onveranderd. De lockdown bleek condoomgebruik 
minimaal te beïnvloeden; voor vaginale/anale seks en orale 
seks geldt dat onder de klanten die doorgingen met bezoek 
aan sekswerkers 8% verminderd condoomgebruik had bij 
vaginale en/of anale seks en 5% bij orale seks (zie bijlage tabel 
16). Hier stond echter tegenover dat 5% een toename van 
condoomgebruik bij vaginale en/of anale seks rapporteerde 
en 3% een toename bij orale seks. Voor het overgrote deel van 
de klanten had de lockdown geen invloed op condoomgebruik. 
Opvallend was dat onder de vrouwelijke klanten meerdere 
malen specifiek werd aangegeven dat altijd een beflapje 
gebruikt wordt.

Informatie	omtrent	sekswerk	en	zorg
Klanten bleken over het algemeen niet vaak en via 
verschillende bronnen informatie over sekswerk en corona te 
zoeken. Informatie over corona en sekswerk werd het vaakst 
gevonden via RIVM (37%) en media (23%) (zie bijlage tabel 16). 
De andere informatiebronnen werden door minder dan 20% 
van de klanten geraadpleegd. Opvallend was dat bij overige 
bronnen vaak Hookers.nl en verschillende fora werden ge-
noemd. In vergelijking tot sekswerkers is bij de klanten minder 
gebruik van verschillende informatiebronnen rondom sekswerk 
en corona te zien.

4.3 COVID-19 en beschermingsstrategieën

Het is lastig om, op basis van zelfrapportage, een betrouwbare inschatting te maken over hoeveel sekswerkers en klanten 
COVID-19 hebben gehad. We hebben deze variabele daarom niet meegenomen in de analyse. De toegang tot testen was 
in de beginperiode minimaal en mensen kunnen daarnaast ook asymptomatisch zijn geweest. 

Uit de focusgroep discussies kwam een wisselend beeld over het ervaren gevaar van corona als ziekte. Sekswerkers waren vaak 
persoonlijk niet erg bang om ernstig ziek te worden door corona, omdat zij vaak niet tot een medische risico groep behoorden. 
Echter één sekswerker gaf aan te zijn gestopt met werken uit angst om te overlijden aan corona:

Het	effect	van	de	ziekte	corona	op	sekswerk	als	beroepsgroep	werd	wel	door	veel	sekswerkers	als	problematisch	ervaren.	
Dit onder andere omdat sekswerk, volgens verschillende sekswerkers, onterecht werd gezien als bron van verspreiding 
van het coronavirus:

‘’Ik was bang, want m’n ouders weten t niet wat ik doe… 
en ik dacht ‘ja straks krijg ik het en dan ga ik dood, en dan vinden ze niks 
van wat ik allemaal heb gezegd over m’n werk, waar ik zogenaamd werk. 

En dan moeten ze m’n huis opruimen en dan vinden ze 
seksdingen enzo.’’ 

‘’Ik denk dat het hard nodig is om te benadrukken dat wij 
professionele werkers zijn die eigenlijk heel attent zijn op de 

gezondheid van onze klanten en juist heel erg bang zijn om een 
brandhaard te worden van deze ziekte en daarom veel 

maatregelen treffen.’’

Een sekswerker legt uit

Een sekswerker legt uit
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Figuur 9. Consistente toepassing van COVID-19 beschermingsstrategieën  

Vooraf COVID-19 gesprek
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Verder hebben we in de vragenlijst gekeken naar de toepassing van de begin 2020 opgestelde richtlijn voor COVID-19 
beschermingsstrategieën bij sekswerk.

Figuur 9. Consistente toepassing van COVID-19 beschermingsstrategieën (het percentage van de sekswerkers en klanten dat 
aangaf dat de strategie altijd werd toegepast). De onderste drie strategieën zijn alleen onder sekswerkers uitgevraagd.

Figuur 9 geeft de consistente toepassing van corona beschermingsstrategieën weer. We zien hier alleen het percentage sekswerkers 
en klanten dat aangeeft dat de strategie altijd toegepast werd (en dus niet “vaak” of “soms”). De meeste strategieën werden volgens 
meer dan de helft van de sekswerkers en klanten consistent toegepast. Opvallend is dat het 1,5 meter afstand houden buiten de 
plek waar seksuele handelingen plaatsvinden en het vooraf COVID-19 risico gesprek uitvoeren niet vaak consistent toegepast 
werden. Veel deelnemers gaven hier in plaats van “altijd” bijvoorbeeld “soms” of “nee” aan (zie bijlage tabel 17).

4.4 Veiligheid

Geweld tegen sekswerkers was reeds voor corona een probleem, maar bleek tijdens de lockdown ernstig toe te nemen en 
zal in de tweede meting worden meegenomen. Ook hebben we gekeken naar de invloed van de lockdown van sekswerk op de 
onderhandelingspositie met betrekking tot een veilige werkplek en het afwijzen van klanten (zie bijlage tabel 18).

B. Afwijzen van klanten
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Figuur 10. Het effect van de lockdown van sekswerk op de onderhandelingspositie met betrekking tot (A) een veilige 
werkplek en (B) het afwijzen van klanten.

De keuze voor een veilige werkplek en het afwijzen van 
klanten	bleek	tijdens	de	lockdown	voor	veel	sekswerkers	
lastiger.	In	figuur	10A	is	te	zien	dat	een	groot	deel	van	de	
sekswerkers aangaf dat de lockdown van sekswerk een 
negatief	(19%)	of	sterk	negatief	(28%)	effect	had	op	de	
onderhandelingspositie	met	betrekking	tot	een	veilige	
werkplek.	40%	van	de	sekswerkers	gaf	aan	een	neutraal,	
en	13%	een	zeer	positief	of	positief	effect	te	ervaren.	

Ook het afwijzen van klanten bleek voor een deel van de 
sekswerkers lastiger tijdens de lockdown van sekswerk. In 
figuur 10B is te zien dat de lockdown van sekswerk een 
negatief (21%) of sterk negatief (16%) effect had op de 
onderhandelingspositie met betrekking tot het afwijzen van 
klanten. Vierenveertig procent van de sekswerkers gaf aan 
een neutraal, en 19% een (zeer) positief effect te ervaren. 

Een grote groep sekswerkers in de focusgroep discussies gaf 
aan dat de corona crisis hen bracht tot het werken op een 
onveiligere werkplek en voor veel sekswerkers was het lastiger 
om klanten af te wijzen. Dit kan een oorzaak zijn van het 
toegenomen geweld. 

‘’En sekswerkers moeten 
door blijven werken, ondanks 

dat het verboden is, wat ze meer 
kwetsbaar maakt. Klanten weten 
dit, en vragen om allerlei dingen, 

omdat ze weten dat veel van 
deze jongens en meiden in een 
onzekere situatie zitten, en dat 

maakt het heel gevaarlijk 
voor ze.’’

A. Veilige werkplek B. Afwijzen van klanten

Een sekswerker legt uit
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4.5	Steun	tijdens	de	coronacrisis

Figuur 11. Mate van steun ervaren door sekswerkers gedurende de lockdown van sekswerk.
Figuur 11. Mate van steun ervaren door sekswerkers gedurende de lockdown van sekswerk.
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In figuur 11 is te zien hoe sekswerkers de mate van steun ervaarden van verschillende instanties en groepen (zie bijlage tabel 19). 
Van de regering/overheid werd door 85% van de sekswerkers onvoldoende steun ervaren. Ook door sekswerk belangen-
organisaties werd door veel sekswerkers (55%) onvoldoende steun ervaren. Sekswerkers ervaarden van het werknetwerk en 
collega’s en sekswerk gezondheidsorganisaties vaker voldoende steun, maar nog steeds 44% ervaarden ook hiervan 
onvoldoende steun. Partners, vrienden en/of familie bleken het vaakst voldoende of goed steun te hebben gegeven (81%).

Steun vanuit de overheid
Bij het gemis aan steun vanuit de overheid wordt 
voornamelijk gesproken over het gebrek aan toegang 
tot een financieel steunpakket. Sommige deelnemers uit 
de focusgroep discussies kregen toegang tot financiële
 steun van de overheid, maar velen ook niet. 

Van alle sekswerkers vond 65% de door de overheid genomen maatregelen voor sekswerk onrechtvaardig of heel onrechtvaardig 
en 83% van de sekswerkers vond dat de corona crisis het stigma op sekswerk en de maatschappelijke positie van sekswerkers 
(sterk) negatief beïnvloedde* (link naar tabel 20). Van de klanten vond 40% de door de overheid genomen maatregelen voor 
sekswerk onrechtvaardig of heel onrechtvaardig, terwijl een andere 40% de maatregelen als rechtvaardig of heel rechtvaardig be-
oordeelde*. Het sluiten van sekswerk net zoals andere contactberoepen werd hierbij door klanten vaak als rechtvaardig genoemd, 
terwijl het gebrek aan financiële ondersteuning voor sekswerkers vaak als onrechtvaardig werd genoemd.

‘’Voor veel sekswerkers was 
er geen ondersteuning vanuit 

de overheid. Ze kunnen 
nergens hulp krijgen.’’

Een sekswerker legt uit

*De datacollectie vond plaats voor de heropening van contactberoepen waarbij sekswerk als enige contactberoep werd uitgesloten.

“De politie helpt je niet. En dat is 
heel teleurstellend voor me, omdat 

de politie er voor iedereen is, ook 
voor sekswerkers’’

De	rol	van	de	politie
Een ander aspect dat vaak naar boven kwam in de focusgroep 
discussies was de rol van de politie met betrekking tot 
handhaving en veiligheid. Handhaving van de corona-
maatregelen was volgens sekswerkers vaak gericht op het 
opsporen van sekswerkers die de lockdown regels overtraden, 
waardoor zij onder meer undercover in onveiligere 
omstandigheden moesten werken. Sekswerkers gaven aan 
zich niet beschermd te voelen door de politie, en werden in 
plaats daarvan gecontroleerd, achtervolgd en bedreigd, zonder 
dat de politie voldoende sensitief was voor de redenen van 
het doorwerken. Zo vertelde sekswerkers dat de politie onder 
andere berichten uitstuurde naar sekswerkers, dat ze wisten 
dat ze nog aan het werk waren en dat er een boete 
zou worden opgelegd als ze door zouden blijven werken. 
Sekswerkers konden door de politie controles ook geen 
gebruik meer maken van de voor hen bekende en veilige 
sites en plekken voor het werven en zien van klanten. Zo 
deelden sekswerkers dat ze werden gevolgd door de politie, 
of dat politieagenten zich voordeden als klanten om zo 
doorwerkende sekswerkers op te sporen. Als gevolg van de 
politie controles werden sommige sekswerkers hun huis 
uitgezet waardoor ze op straat kwamen te staan. Dit alles 
zorgde ervoor dat sekswerkers nog meer undercover en 
onveiliger moesten werken en minder zicht hadden op welke 
klanten zij aannamen en of dit wel veilig was. Daarnaast zorgde 
het ervoor dat nog minder sekswerkers aangifte durfden te 
doen bij geweld. 

Alle sekswerkers in de focusgroep discussies zijn het er over 
eens dat de politie zich anders en toleranter op moet stellen 
tegenover sekswerkers, zodat zij zich wel beschermd voelen. 
Een sekswerker kwam met het idee om een training te 
ontwikkelen voor de politie, over hoe zij op een normale 
manier met sekswerkers om moeten gaan.

“Want ze denken dat we de 
meest walgelijke mensen op de 
wereld zijn, en dat is hoe ze ons 
behandelen. Ze nemen ons niet 

serieus, want ja, je bent een 
sekswerker. Dus misschien 

een training in hun 
trainingsprogramma.”

Een sekswerker legt uit

Een sekswerker legt uit
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‘’Ik heb de GGD gevraagd of ze me 
zouden kunnen verwijzen naar iets 
van psychologische of emotionele 

ondersteuning, en dus “nee”. Dat is 
er niet. Ik heb het zelfs met mijn 
huisarts besproken, ik betaal de 

verzekeringen en ik heb er recht op... 
Maar ze zeggen: “nee maar nu niet, 

want het coronavirus.”

Psychologische hulp
Naast de signalen met betrekking tot het gebrek aan steun 
vanuit de overheid, bleek het voor veel sekswerkers vaak 
ook lastig om toegang te krijgen tot psychologische hulp 
terwijl veel sekswerkers op dit gebied hulpvragen hadden. 
Zo vertelt een sekswerker dat het door het coronavirus 
niet mogelijk was om psychologische hulp te krijgen.

Steun van andere sekswerkers
Ten slotte kwam in de focusgroep discussies naar voren dat er 
in de lockdown periode een aantal kleinschalige initiatieven 
zijn gestart door sekswerkers om elkaar te helpen en onder-
steunen. Zo is er een hulplijn gestart voor sekswerkers die 
emotionele steun nodig hebben. Ook is er in samenwerking 
met de GGD een wekelijkse steungroep opgezet voor 
sekswerkers die het moeilijk hebben, en bleken sekswerkers 
veel te hebben aan klankbordgroepen. Daarnaast is door 
sekswerkers een financieel noodsteunfonds opgezet; Dutch 
Emergency Fund (DEF) voor sekswerkers in geldnood door 
de corona crisis. Naast deze initiatieven voor sekswerkers 
merkten we ook tijdens de focusgroep discussies dat 
sekswerkers elkaar onderling zo veel mogelijk probeerden 
te helpen. Eén sekswerker doneerde de 50 euro voor 
deelname aan het onderzoek aan een deelnemer die het 
financieel zwaarder had. Een andere bood aan langs te 
kunnen komen op de markt voor gratis brood voor deelnemers 
die dit nodig hadden. Deze steun werd door veel sekswerkers 
als hartverwarmend ervaren.  

5. Toekomst 

‘’Ik zie mezelf stilstaan. 
Nou ja, mijn toekomst… wat gaat ie 

brengen? Wat wordt het? Het is 
gewoon onzeker. Ik zie alles 

stilstaan. Wat de toekomst gaat 
brengen weet niemand.’’

De tweede ronde datacollectie zal verder ingaan op de 
toekomst van sekswerk en de toekomst van zorg en beleid 
rondom sekswerk.

Discussie

Wij	hebben	laten	zien	wat	de	impact	is	van	corona	(SARS-CoV-2)	en	de	door	de	overheid	geïmplementeerde	
coronamaatregelen op werk, inkomen, seksuele gezondheid en veiligheid van sekswerkers en klanten van sekswerkers 
in Nederland. Tachtig procent van de sekswerkers gaf aan de coronaperiode als (heel) moeilijk te ervaren. Dit werd in grote mate 
veroorzaakt door de geïmplementeerde coronamaatregelen van de overheid, zoals het verbod op sekswerk en minimale toegang 
tot een financieel steunpakket. Zeventig procent van de sekswerkers kwam hierdoor in financiële problemen, waaronder vaker 
sekswerkers die al lang werken en niet in Nederland geboren zijn. Vijfenvijftig procent van de sekswerkers werkte tijdens de 
lockdown van sekswerk, maar zij zagen wel minder verschillende klanten. Transgender mannen en vrouwen en sekswerkers 
met minder dan 2 jaar werkervaring bleken vaker in een kwetsbare positie te zijn gebracht tot werken tijdens de lockdown. 
Sekswerkers die werkten rapporteerden onveiligere werkomstandigheden. Seksuele gezondheid en toegang tot zorg was in 
minder ernstige mate beïnvloed. Veel sekswerkers deden minder soa-testen, maar dit kon voor een deel verklaard worden door 
minder of geen werk. Condoomgebruik onder sekswerkers en klanten veranderde niet. Verder bleken sekswerkers en klanten via 
zeer verschillende bronnen informatie over sekswerk en corona te zoeken en was er geen informatiebron die door de 
meerderheid werd gebruikt.

Net zoals in ieder onderzoek kent dit onderzoek een aantal 
limitaties. Het werven van deelnemers was met name voor 
de vragenlijst voor sekswerkers erg lastig en bleek, ondanks 
uitgebreide outreach activiteiten, nog moeilijker dan in de 
periode vóór corona. Er zal daarom gezien het aantal
 deelnemers rekening gehouden moeten worden met 
onzekerheid bij het interpreteren van de resultaten. Daarbij 
is het lastig te zeggen of we de groep sekswerkers in de meest 
kwetsbare posities hebben kunnen bereiken. Ook zien we 
dat we een ander groep sekswerkers hebben bereikt dan 
klanten; bijvoorbeeld in de verdeling over de werkplekken van 
de sekswerkers, welke niet overeenkomt met de verdeling van 
sekswerkplekken onder de klanten. De resultaten van 
sekswerkers en klanten zijn daarom niet een op een te
 vergelijken.

Niettemin	komen	de	resultaten	uit	dit	onderzoek	overeen	
met	andere	internationale	literatuur	naar	de	impact	van	
corona op sekswerk. Uit een studie van Jin Tan et al., (2020)18 
bleek dat de impact op sekswerkers in Singapore groot was. 
Net zoals in onze studie bleken velen in ernstige financiële 
problemen geraakt door het gebrek aan financiële steun vanuit 
de overheid. Dit leidde ook in Singapore tot een toename in 
stigma, een toename in seksueel risicogedrag en een reduc-
tie in toegang tot zorg. Ook Callander at al., (2021)19 vonden 
in een wereldwijd onderzoek onder mannelijke sekswerkers 
dat de coronacrisis een dramatische impact heeft gehad op 
de sekswerkbranche; waarbij veel mannelijke sekswerkers in 
financiële problemen zijn gekomen door onvoldoende toegang 
tot een financieel steun pakket. Ook zij benadrukken de 
verminderde toegang tot zorg, iets wat wij in Nederland in 

minder ernstige mate terugzien. Ook Kimani et al., (2020)20 
rapporteerde onder sekswerkers in Nairobi ernstige 
financiële problemen door verminderde toegang tot een 
financieel steunpakket en een verminderde toegang tot hiv 
services. Interessant is dat zij spreken over een verhoogd 
stigma op sekswerk met daarbij een nieuwe vorm van 
sociaal stigma, gebaseerd op historisch terugkerend beeld van 
sekswerkers als bron van infectie. Dit vonden wij in Nederland 
ook terug onder de sekswerkers. Ten slotte stelde UNAIDS 
in 202012 een adviesrapport op om landen te adviseren met 
betrekking tot beleid en zorg in de corona response op basis 
van geleerde lessen uit de hiv response, waarin onder andere 
het belang van financiële steun voor mensen die hun inkomen 
verliezen en gelijke behandeling zonder stigma essentieel zijn 
voor de gezondheid en toegang tot zorg voor groepen in een 
kwetsbare positie. 

Sekswerk is in Nederland niet als gelijk contact beroep 
behandeld	in	de	door	de	overheid	geïmplementeerde	
coronamaatregelen. Opvallende coronamaatregelen rondom 
sekswerk in Nederland, zoals de minimale toegang tot een 
financieel steunpakket en de uitsluiting van heropening als 
enige contactberoep reflecteren het huidige politieke klimaat 
rondom sekswerk: het complexer maken van legaal werken 
voor sekswerkers. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld op
 gemeentelijk niveau het aantal legale werkplekken en 
afgegeven vergunningen sterk afgenomen; over de periode 
2000 – 2020 is het aantal vergunde werkplekken afgenomen 
met 50 tot 75%, op basis van expert opinion schattingen en 
WODC regioplan 201421. 

Een sekswerker legt uit
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Wanneer beleid en regelgeving leidt tot illegaal werken 
komen veiligheid en gezondheid in het gedrang9,-12. Ons
onderzoek	en	de	internationale	literatuur18-20,22,23 laten zien 
wat de gevolgen van een dergelijk beleid kunnen zijn op 
gezondheid en veiligheid van sekswerkers en hun klanten. 
Een tegenovergesteld beeld wordt gevonden in Nieuw 
Zeeland, waar sekswerk in 2003 volledig is gelegaliseerd24,25 
en beleid rondom sekswerk en corona, in tegenstelling tot 
in Nederland, in samenwerking met sekswerkers werd 
opgesteld26,27. In Nieuw Zeeland is sekswerk tijdens de 
coronacrisis in de maatregelen gelijk behandeld met andere 
contactberoepen en hebben de meeste sekswerkers toegang 
gekregen tot een financieel steun pakket27. Door de 
samenwerking tussen de overheid en sekswerkers kon 
ook contact onderzoek binnen sekswerk opgezet worden, 
waardoor sekswerk als gelijk contact beroep kon heropenen. 
Daarnaast werd informatie over contact onderzoek, zorg, 
corona maatregelen en corona beschermingsstrategieën 
beschikbaar gesteld27,28. Deze aanpak, onder andere gebaseerd 
op het betrekken van sekswerkers bij het opstellen van beleid 
en maatregelen, wordt ondersteund door UNAIDS12.

Doordat sekswerk niet toegestaan was gedurende de 
lockdown	kwam	de	rol	van	de	politie	met	betrekking	tot	
handhaving en veiligheid in het gedrang. Het opsporen van 
sekswerkers die de coronaregels overtraden heeft er mogelijk 
toe geleid dat sekswerkers nog meer undercover en onveiliger 
moesten werken en dat sekswerkers geen aangifte durfde de 
doen bij geweld. Dit beeld is in het algemeen in alle landen 
waar sekswerk niet legaal is toegestaan terug te zien9,29-32. 
Hetzelfde perspectief wordt ook gedeeld door Criminoloog 
Teela Sanders uit Engeland. Zij beschreef hoe de politie 
handhaving in Engeland onder andere leidde tot een toename 
in risico gedrag en een reductie in toegang tot gezondheids-
zorg33. In Nieuw Zeeland was de politie ook verantwoordelijk 
voor handhaving van de lockdown maatregelen, maar 
ervaarden sekswerkers in de praktijk vaker hulp van de politie 
dan dat de politie hen in de problemen bracht omdat ze toch 
aan het werk waren27. Het	is	belangrijk	dat	de	politie	in	
Nederland in gesprek gaat met sekswerkers om zich voor te 
bereiden op de toekomst met een aanpak van handhaving 
welke de veiligheid van sekswerkers niet schaadt.

Het	is	voor	een	toekomstige	crisis	belangrijk	dat	seksuele	
gezondheidszorg	open	en	veilig	blijft	voor	sekswerkers	en	
klanten,	ongeacht	de	omstandigheden,	dat	informatie	de	
sekswerkers en klanten bereikt en dat zorg inspeelt op de 
breder	gerelateerde	problematieken	van	de	crisis. 
Daarnaast weten we niet precies hoeveel sekswerkers we door 
Corona uit het oog verloren zijn. Een deel van de sekswerkers 
uit Nederland vertrokken gedurende de crisis en contact 
opnemen met deze groep bleek onmogelijk. Het is 
waarschijnlijk dat toegang tot zorg voor deze groep niet 
optimaal is geweest. Ook is het onduidelijk of zij de komende 
tijd weer terug komen en of er een nieuwe groep sekswerkers 
begint die aan zorg gelinkt moeten worden. Ondanks dat we, 
in vergelijking tot de financiële en veiligheidsproblemen, een 
minder zorgwekkende impact op soa test gedrag en geen 
impact op condoomgebruik vonden is het belangrijk dat 
seksuele gezondheidszorg ook in een toekomstige crisis 
toegankelijk blijft voor sekswerkers en klanten. Het is belangrijk 
dat informatie eenduidig is en sekswerkers en klanten bereikt 
zodat ze bijvoorbeeld weten of soa-zorg open is en dat ze 
veilig, zonder negatieve consequenties, een afspraak kunnen 
maken. Andere belangrijke informatie gaat bijvoorbeeld over 
welke corona bescherming strategieën in te zetten en hoe 
adviezen omtrent contact onderzoek te volgen. Daarnaast 
is veel behoefte aan ondersteuning bij brede gerelateerde 
problematieken, zoals in deze crisis financiële problemen, 
psychologische hulp en geweld. Ten slotte is gerichte aandacht 
hebben voor verschillende subgroepen met specifieke 
hulpvragen, zoals mannelijke en transgender sekswerkers, 
nieuwe sekswerkers, sekswerkers met een migratie 
achtergrond, jonge sekswerkers en de klanten van alle 
sekswerkers, ook van belang.

Conclusie
De	coronacrisis	heeft	grote	impact	op	sekswerk,	waarbij	veel	sekswerkers	
in	ernstige	financiële	problemen	zijn	geraakt	en	onder	onveiligere	omstan-
digheden werkten. De belangrijkste lessen die we hebben geleerd zijn dat 
beleid	in	een	dergelijke	crisis	gericht	moet	zijn	op	voldoende	financiële	
steun voor sekswerkers, het behandelen van sekswerkers gelijk aan andere 
contactberoepen	en	een	aanpak	van	handhaving	door	de	politie	welke	de	
veiligheid van sekswerkers niet schaadt. Daarnaast hebben we geleerd dat 
seksuele	gezondheidszorg	altijd	beschikbaar	moet	blijven	voor	sekswerkers	
en	klanten	en	informatievoorziening	omtrent	sekswerk,	corona	en	zorg	hen	
moet bereiken. Naast directe soa-zorg is ook aandacht nodig voor brede 
gerelateerde	problematieken	tijdens	een	dergelijke	crisis,	zoals	financië-
le	problemen,	psychologische	hulp	en	geweld.	Ten	slotte	is	het	belangrijk	
dat sekswerkers betrokken worden bij het opstellen van beleid en zorg om 
schadelijke maatregelen zo veel mogelijk te voorkomen.  
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