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Corona protocol raamprostitutie in Amsterdam 
Dit protocol is opgesteld door Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de 

Wallen, en wordt gesteund door de raamexploitanten op de Wallen. Dit protocol heeft als doel om 

ervoor te zorgen dat sekswerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun beroep kunnen 

uitoefenen, net zoals overige contactberoepen. 

Aanleiding 
Vanaf 15 maart mag sekswerk niet meer als beroep uitgeoefend worden als onderdeel van de 

maatregelen van het kabinet tegen de corona crisis. Sekswerk wordt namelijk geschaard onder de 

contactberoepen zoals ook kappers, schoonheidsspecialisten en masseuses. Raamprostituees op de 

Wallen kunnen, omdat zij als ZZP’er ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, gebruik maken 

van de TOZO regeling, waarmee de honderden sekswerkers op de Wallen die momenteel zonder 

werk zitten tijdelijk een uitkering kunnen krijgen. 

De uitkering bestaat voor alleenstaanden uit een bedrag van maximaal 1050 euro per maand, en 

voor samenwoonenden of stellen maximaal 1500 euro per maand per huishouden. Dat terwijl de 

kosten die sekswerkers op de Wallen hebben voor hun huisvesting vaak alleen al 1500 euro of meer 

bedraagd1. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de andere kosten, zoals de vaste lasten van 

gas, water en licht en levensonderhoud. Sekswerkers kunnen dan ook simpelweg niet rondkomen 

van de uitkering die de overheid voor hen beschikbaar stelt. 

Een deel van de sekswerkers die onvoldoende een buffer hebben kunnen opbouwen ziet zichzelf dan 

ook genoodzaakt om, ondanks de risico’s van het corona virus, illegaal door te gaan met werken2. 

Kortom, sekswerk stopt niet ondanks dat het niet mag van de overheid, maar verplaatst zich 

simpelweg naar het illegale circuit met alle risico’s van dien (zowel op het gebied van 

volksgezondheid als criminaliteit). Een ander deel van de sekswerkers heeft wel een financiele buffer 

om de eerste klap op te vangen, maar door de hoge kosten voor huisvesting en weinig financiele 

steun vanuit de overheid begint deze buffer inmiddels op te raken. 

Wachten tot 1 september voordat ze weer legaal aan het werk mogen is voor verreweg de meeste 

sekswerkers dus geen optie. Een deel van de sekswerkers is daarom al illegaal gaan werken, en voor 

de sekswerkers die dat op dit moment nog niet doen, is dat op korte termijn wel de enige optie als 

de overheid legaal sekswerk niet eerder toelaat. Het is dus niet zozeer de vraag of sekswerk wel of 

niet doorgang gaat vinden in tijden van corona, maar of de overheid dit liever legaal ziet gebeuren, 

zodat er extra maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van corona tegen te gaan, 

of liever illegaal ziet gebeuren zonder extra maatregelen tot aan de periode van 1 september. 

Red Light United vindt het onverantwoord van dit kabinet om sekswerk illegaal en zonder extra 

maatregelen plaats te laten vinden, en roept de overheid daarom op om te voorkomen dat het 

illegale circuit verder toeneemt, door legaal sekswerk eerder toe te staan dan 1 september, onder 

stricte voorwaarden om de kans op verspreiding van het corona virus te voorkomen. Dit uitgewerkte 

protocol is een leidraad van hoe dit eruit zou moeten zien voor raamprostitutie in Amsterdam, want 

alleen samen krijgen we corona onder controle. 

                                                             
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/tozo/hoogte 
2 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/veel-sekswerkers-gaan-door-corona-of-niet~bf7c68f5/ 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/hoogte
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/hoogte
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/veel-sekswerkers-gaan-door-corona-of-niet~bf7c68f5/
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Contactberoepen en corona 
Het corona virus is geen seksueel overdraagbaar virus3 maar besmetting gebeurt via druppeltjes die 

voor de luchtwegen uitestoten worden en welke andere mensen via de luchtwegen binnen kunnen 

krijgen. Zo kan het virus minstens drie uur in de lucht blijven hangen4. Om deze reden adviseert het 

RIVM ‘social distancing’ van anderhalve meter om besmetting via de luchtwegen te voorkomen. Een 

andere manier van besmetting is doordat mensen met hun handen aan hun mond of neus zitten, en 

op deze manier via hun handen andere mensen besmetten. Om deze redenen adviseert het RIVM 

om niet meer handen te schudden en voorwerpen die men aanraakt te ontsmetten. Het corona virus 

kan bijvoorbeeld 14 uur lang op karton overleven en op plastic en roestvrijstaal zelfs 3 dagen 

overleven zonder desinfectie. 

Vanaf 11 mei mogen echter andere contactberoepen inmiddels weer aan het werk5. De uitzondering 

op alle contactberoepen is de sekswerker, zonder dat hiervoor een goede onderbouwing is, 

waardoor feitelijk sekswerkers wederom anders behandeld worden dan andere beroepen. Wij 

vermoeden wel te weten wat de achterliggende onderbouwing is om sekswerk langer uit te stellen, 

maar die bestaat toch vooral uit vooroordelen over het beroep sekswerk. Die vooroordelen willen wij 

daarom graag even rechtzetten. 

Zo vermoeden wij dat één van de onderliggende redenen waarom sekswerkers moeten wachten tot 

september, dezelfde reden is als waarom ook sportscholen pas in september open mogen, namelijk 

omdat er een hoge inspanning zou worden geleverd waardoor je meer en krachtige druppels 

uitademt waar het virus in zou kunnen zitten6. De praktijk van raamprostitutie op de Wallen ziet er 

echter heel anders uit. In tegenstelling namelijk tot wat sommige mensen zullen denken, is sekswerk 

op de Wallen iets heel anders dan een zwoele vrij scene uit de Titanic film. Sekswerk is in dit opzicht 

niet vergelijkbaar met een reguliere vrijpartij of een work-out in een sportschool, waar een flinke 

inspanning wordt geleverd, maar vraagt weinig fysieke inspanningen en kan het beste worden 

omschreven als klinisch, professioneel en enigzins afstandelijk met veel oog voor hygiëne. 

Daar komt bij dat in tegenstelling tot in de sportschool, raamprostituees niet werken met groepen 

mensen in één ruimte, maar slechts één op één contact hebben. Bovendien is het gemiddelde 

bezoek aan een raamprostituee op de Wallen dan ook relatief kort, die duurt gemiddeld slechts 7 

minuten. Daarnaast is er lang niet altijd sprake van seksueel contact met de klant, wat eveneens een 

vooroordeel is over het beroep van sekswerkers. Niet alle klanten komen voor seksueel contact, en 

zelfs als ze daar wel voor komen lukt dit niet in alle gevallen om diverse redenenen. Het lijkt dan ook 

vooral op vooroordelen te zijn gebasseerd om sekswerk niet eerder, net als alle andere overige 

contactberoepen, toe te mogen staan.  

Waarom een schoonheidsspecialiste, die het gezicht en ook de mond van de klant aanraakt, wel mag 

werken, maar een sekswerker, die niet eens in de buurt komt van de mond, niet zou kunnen werken 

valt niet te onderbouwen. En waarom een masseuse, die vrijwel het gehele lichaam van de klant 

aanraakt, wel aan het werk mag, terwijl de sekswerker die slechts één lichaamsdeel aanraakt dat niet 

mag, valt niet met elkaar te rijmen. Sekswerk is in vrijwel alle opzichten niet anders dan alle andere 

contactberoepen, de fysieke inspanning van een sekswerker ligt niet hoger dan die van een 

                                                             
3 https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-
coronavirus-seks-soas 
4 https://newscientist.nl/nieuws/hoe-lang-blijft-het-coronavirus-ergens-op-zitten/ 
5 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen 
6 https://www.nu.nl/coronavirus/6051059/sportscholen-openen-of-niet-veel-inspanning-betekent-meer-
druppels.html 

https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-soas
https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-soas
https://newscientist.nl/nieuws/hoe-lang-blijft-het-coronavirus-ergens-op-zitten/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.nu.nl/coronavirus/6051059/sportscholen-openen-of-niet-veel-inspanning-betekent-meer-druppels.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6051059/sportscholen-openen-of-niet-veel-inspanning-betekent-meer-druppels.html
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masseuse, er is niet meer fysiek contact bij een sekswerker dan bij een schoonheidsspecialliste, 

hooguit op andere delen van het lichaam, die bovendien ook nog eens beschermd wordt middels 

voorbehoedsmiddelen.  

Hygiëne was voor sekswerker al belangrijk voor de corona crisis 
Daarnaast is dit voor de seksbranche niet het eerste virus waarmee sekswerkers hebben moeten 

leren omgaan. Sekswerkers hebben hygiene hoog in het vaandel staan, en raamprostituees in het 

bijzonder. Dit blijkt ook wel uit de cijfers van het P&G 292, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld in 2015 de 

raamprostituees het laagste scoren op SOA’s onder alle sekswerkers in Amsterdam. Zo hadden 7,9% 

van alle geteste sekswerkers in Amsterdam een SOA, terwijl dit onder raamprostituees het laagste 

was met 3,9%. Zowel sekswerkers in het algemeen, alsmede raamprostituees in het bijzonder, scoren 

daarmee overigens lager op SOA’s dan de ‘gewone Nederland, want landelijk ligt dit op 18% 7. Dit 

betekent dat raamprostituees op de Wallen gemiddeld 6 keer zo ‘schoon’ zijn als de gemiddelde 

Nederlander en 2 keer zo schoon als hun collega’s in andere takken van de seksbranche.  

Daarnaast zijn dingen zoals zoenen met de klant of onbeschermde seks al reeds jaren ‘not done’ in 

de raamprostitutie op de Wallen, in tegenstelling mensen die geen vaste partner hebben maar toch 

gewoon seks hebben en met elkaar zoenen en wellicht zelfs onbeschermde seks hebben. Het advies 

van het RIVM voor mensen die geen vast partner hebben maar toch seksueel contact willen hebben  

om het risico te beperken door goed te bespreken hoe je dat het beste doet8, met als argument dat 

mensen het toch wel gaan doen9. In dat opzicht valt het niet te verdedigen dat mensen zonder vaste 

partner dit wel zouden mogen doen, maar sekswerkers die veel professioneler en stricter omgaan 

met hun hygiëne en gezondheid dat niet zouden mogen. Ook voor sekswerk geldt namelijk dat het 

toch wel gaat gebeuren, maar dat het de vraag is hoe we dit het beste kunnen doen. 

Sekswerkers hebben in het verleden reeds bewezen goed om te kunnen gaan met hygiene. Zo volgen 

sekswerkers op de Wallen reeds de stricte hygiënerichtlijnen van het RIVM10. Volgens die richtlijnen 

is het bijvoorbeeld al reeds het geval om regelmatig de handen te wassen, waardoor er in dat opzicht 

voor sekswerkers niet veel veranderd. Tevens hebben wij reeds bewezen zeer goed om te kunnen 

gaan met virussen die een serieuze bedreiging vormen voor de volksgezondheid.  

Met deze redenen vinden wij het niet te verdedigen dat andere contactberoepen wel weer aan het 

werk mogen, terwijl juist sekswerkers, die hygiëne al lang voor deze corona crisis hoog in het vaandel 

hadden staan, dat niet mogen. Helemaal gezien het feit dat juist bij sekswerkers de kans op 

verspreiding kleiner is dan bij sommige andere contactberoepen. Om deze redenenen hebben wij 

vanuit Red Light United een protocol opgesteld om sekswerk in ieder geval voor de raamprostitutie 

in Amsterdam weer vervroegd te kunnen hervatten. 

Corona maatregelen voor sekswerkers 

Voor aanvang van de klant 
- Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was je handen regelmatig met water en zeep, 

zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elleboog. 

- Het is vanaf nu nodig om een gezondheidscheck te doen bij jezelf en bij je klanten. Met een 

gezondheidscheck bedoelen we dat je voor het aangaan van de dienstverlening altijd checkt 

                                                             
7 https://www.soaaids.nl/nl/professionals/themas/thema-soa-hiv-cijfers/soa-cijfers-in-nederland 
8 https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/seksualiteit  
9 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5124251/rivm-seksbuddy-corona-knuffelmaatje-advies-
singles-rutte 
10 https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers 

https://www.soaaids.nl/nl/professionals/themas/thema-soa-hiv-cijfers/soa-cijfers-in-nederland
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/seksualiteit
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5124251/rivm-seksbuddy-corona-knuffelmaatje-advies-singles-rutte
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5124251/rivm-seksbuddy-corona-knuffelmaatje-advies-singles-rutte
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers
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of jij gezond bent en of de klant geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe 

coronavirus. 

- Voordat de dienstverlening met een klant plaatsvindt, moet je aan diegene een aantal vragen 

stellen (zie hieronder de vragen). Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord, dan 

mag de klant niet binnen gelaten worden voor de dienstverlening. 

- Als je als sekswerker gezondheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts 

en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken en kun je niet werken. Als je 

gedurende de werkdag klachten ontwikkelt, stop je met werken en ga je direct naar huis. 

- Als je als sekswerker tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het 

medisch verantwoord is dat je kan werken en welke werkzaamheden kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

Tijdens het bezoek van de klant 
- Probeer waar mogelijk zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand in acht te nemen om het 

risico op besmetting te voorkomen. Was en desinfecteer voor aanvang de handen goed. 

- De sekswerker draagt vanaf de onderhandeling bij de deur tot aan het vertrek van de klant 

altijd een mondkapje.  

- Voor de sekswerker is alleen één op één contact met de klant toegestaan. Het is dus niet 

toegestaan om twee of meer klanten naar binnen te nemen, of om samen met een collega 

diensten aan te bieden. 

- Instrueer de klant bij aanvang over de maatregelen om zoveel mogelijk afstand te bewaren 

waar mogelijk, en over welke diensten wel of niet toegestaan zijn volgens het protocol.  

- Bij binnenkomst zal de temperatuur van de klant gemeten worden. Indien de temperatuur 

boven de 38 graden celcius komt is dienstverlening aan de klant niet toegestaan en zal de 

klant moeten vertrekken. Indien de temperatuur onder de 38 graden celcuis ligt moet de 

klant een mondkapje op doen. 

- Voor de betaling wordt zoveel mogelijk aangeraden om contactloos te betalen, bijvoorbeeld 

middels credit card of pin betaling. Indien dit niet mogelijk is wordt de betaling voldaan cash 

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA 

wordt beantwoord, mag de sekswerker niet werken of mag de klant niet naar de 

afspraak komen. Het werk of de afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag 

NEE geantwoord kan worden. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 

graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 

dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
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voldaan, waarna zowel de klant als de sekswerker de handen wassen en desinfecteren en 

daarna latex handschoenen aan doen. 

- Handmatige seksuele handelingen met de klant, zoals aftrekken of vingeren, is toegestaan 

mits de sekswerkers latex handschoenen draagt en de klant een condoom draagt om direct 

huidcontact en verspreiding te voorkomen. 

- Het bieden van orale diensten, zoals orale seks of zoenen brengen een verhoogd risico op het 

overdragen van het virus, om deze redenen niet toegestaan. 

- Gemeenschap is alleen toegestaan mits de klant een condoom draagt en zowel de klant als 

de sekswerker een mondkapje en latex handschoenen dragen om direct huidcontact te 

voorkomen. Om verder het risico op verspreiding van het virus in te perken zijn alleen 

posities voor gemeenschap toegestaan waar men van elkaar wegkijkt. Zo is ‘doggystyle’ 

bijvoorbeeld wel toegestaan, maar ‘missionaris’ niet. 

- Seksspeeltjes worden vooraf en nadien gedesinfecteerd en worden voorzien van een 

condoom voor hygienisch gebruik. Atributen die gebruikt worden zullen eveneens vooraf en 

nadien gedesinfecteerd worden. 

Na het bezoek van de klant 
- Het mondkapje en de latex handschoenen van zowel de klant als de sekswerker worden, 

evenals de gebruikte condooms, na het bezoek gedeponeerd in een af te sluiten vuilnisbak. 

- Het bed wordt na het bezoek van de klant schoongemaakt en gedesinfecteerd. Indien er een 

handdoek of dekbedovertrek wordt gebruikt wordt deze door de sekswerker vervangen met 

een nieuwe, indien men een papieren bedrol gebruikt wordt deze door de sekswerker in een 

af te sluiten vuilnisbak gedeponeerd en wordt er een nieuw vel papier over het bed 

getrokken voor de volgende klant. 

- Tevens desinfecteert de sekswerker alles in het pand wat (mogelijk) door de klant aangeraakt 

is, zoals deurkrukken en trap railingen. 

Corona maatregelen voor raamexploitanten 

Voor aanvang van de kamerverhuur 
- Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was je handen regelmatig met water en zeep, 

zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elleboog. 

- Het is vanaf nu nodig om een gezondheidscheck te doen bij jezelf, medewerkers en bij de 

sekswerkers die een kamer komen huren. Met een gezondheidscheck bedoelen we dat je 

voor het aangaan van de werkzaamheden altijd checkt of jij gezond, je medewerkers en de 

sekswerkers die een kamer komen huren geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe 

coronavirus. 

- Voordat de kamerverhuur aan de sekswerkers kan plaatsvinden, moet je aan diegene een 

aantal vragen stellen (zie hieronder de vragen). Als één van deze vragen met ja wordt 

beantwoord, dan mag de sekswerker niet een kamer huren. 

- Als je zelf, je medewerkers of sekswerkers die komen huren gezondheidsklachten hebben 

zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te 

zieken en kun je niet werken. Als je gedurende de werkdag klachten ontwikkelt, stop je met 

werken en ga je direct naar huis. 

- Als je zelf, je medewerkers of sekswerkers die komen huren tot één van de risicogroepen 

behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je kan werken en 

welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 
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Tijdens de kamerverhuur 
- In etalages waar meerdere sekswerkers bij elkaar staan moet er anderhalve meter afstand 

bewaard worden. Indien dit niet mogelijk is in deze ruimtes kan er alleen gewerkt worden 

indien er een afscheiding is tussen de sekswerkers bijvoorbeeld in de vorm van een plexiglas 

afscheiding. 

- In panden waar meerdere sekswerkers gebruik maken van dezelfde deur voor toegang tot 

het pand, moet de deurkruk na ieder gebruik direct gedesinfecteerd worden om mogelijke 

besmetting onder sekswerkers te voorkomen. 

- Op het kantoor van de kamerverhuurder mag maximaal 1 sekswerker per keer geholpen 

worden. Om te voorkomen dat er buiten een rij van sekswerkers ontstaat die geholpen 

willen worden zijn er twee opties: 

A. Verhuur op basis van een tijdslot, zodat sekswerkers slechts één voor één langs 

mogen komen op het kantoor van de verhuurder. 

B. De sekswerkers gaan direct naar de kamer toe en de verhuurder doet zijn zaken op 

de kamer van de sekswerker. 

- De medewerker op kantoor moet latex handschoenen en een mondkapje dragen; er moet 

een plastic scherm tussen de medewerker en de sekswerker worden geplaatst (zoals in 

supermarkten) op het kantoor; de sekswerker moet een mondkapje dragen. 

- Instrueer de sekswerkers bij aanvang over de nieuwe maatregelen die gelden voor 

sekswerkers volgens dit protocol. 

- De tempratuur van de sekswerker moet gemeten worden; bij een tempratuur van 38 graden 

celcius of hoger kan er niet gewerkt worden. 

- De sleutel welke wordt afgegeven moet ontsmet worden met desinfect; het geld zal in een 

bakje overhandigd moeten worden zodat direct contact wordt vermeden. 

- Metalen delen op kantoor zullen regelmatig gedesinfecteerd moeten worden. 

 

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA 

wordt beantwoord, mag de kamerverhuurder, medewerker of sekswerker niet werken. 

Het werk moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. 

6. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 

graden Celsius)? 

7. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

8. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 

dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

9. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

10. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 


