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"Ik constateer nu meer soa's bij prostituees dan twee 
jaar geleden. De oorzaak van die toename is niet te 
achterhalen. Ik heb het vermoeden dat klanten er 
steeds vaker op aandringen het condoom 
achterwege te laten. Het kan ook zo zijn dat 
prostituees de soa opliepen via hun eigen partner. 
Vooral chlamidia komt vaker voor", aldus Aleid 
Tensen van de GG&GD in Groningen. Volgens 
Gemma Yocarini (GG&GO Nijrnegen) is de 
toenemende besmetting met chlamidia van laatste 
twee jaar een bij hetero's vast te stellen trend in 
Nederland. "Prostituees [open wei meer risico's op 
geslachtsziekten dan anderen, in die zin dat ze meer 
sekscontacten hebben. Die risico's kunnen echter 
grotendeeJs ondervangen worden door goed te 
werken", licht ole toe. 

Soa's 

We weten allemaal al lang dat condoorns 
beschermen tegen de meeste soa's. Gemma heeft 
een paar belangrijke adviezen om oak besmetting 
van die geslachtsziekten, waartegen een condoom 
niet beschermt, te voorkomen. "Syfilis karl via 
intensiet huidcontact worden overgebracht", 
waarschuwt ze, "dit geldt ook voor genitale wratjes 
en herpes". "Besmetting kan worden voorkomen 
door grondige inspectie. Sta erop de de klant eerst 
tel wassen. Zorg dat je bij de wastatel over goede 
verlichting beschikt. Let bij het wassen voora/ op de 
volgende uiterlijke kenmerken van de soa's: syfilis 
ziet eruit als een zweertje, genitale wratjes zien eruit 
als eon hlocmkoolvonnig bolletje, ze kunnen zich 
averal rand de geslactltsdelen bevindcn, Herpes is 
herkenbaar aan een met vocht gevulde blaasjes. 
Blj twljfel moet je altijd weigeren. Je kan het de klant 
rustig uitleggen. Zeg gewoon : ik zie daar iets en ik 
moet voorzichtig zijn. Laat je sowieso eens in de drie 
maanden onderzoeken." Ook Aleid Tensen vindt 
soa-onderzoek met een bepaalde regelmaat 
verstandig. "Een van de grootste fouten die je ten 
aanzien van soa's kunt maken, is er van uit te gaan 
dat je niets onder de leden hebt, omdat je geen 
klachten hebt", zegt ze. De eerder genoemde 
chlamidia is zo'n gesfachtsziekte die in veel gevallen 
weinig tot geen klachten geeft. "Oat is gevaarlijk 
want als ze er te lang mee lopen. kunnen vrouwen 

daar onvruehtbaar van worden", drukt Aleid ons op 
het hart. 
Een ander veer voorkomend misverstand is het idee 
dat je de vagina schoon moet spoelen na een 
klapper. "Ga na een klapper nooit spoelen", zegt 
Gemma Yocarini, "je spuit het sperma aileen maar 
verder de baarmoedermond in. Oit kan aanleiding 
geven tot ontstekingen. Wat je moet doen is veel 
water drinken, zodat je veel kan plassen. Oat spoelt 
de baeterieen gedeeltelijk weg. Ook de 
bekkenbodemspieren flink samenknijpen wil helpen. 
Zo kan je het sperma er een beetje uit persen". Het 
kan moeilijk zijn de neiging te weerstaan om na een 
klapper de vaginaaldouche ter hand te nemen. 
"de reden waarom vrouwen meestal gebruik maken 
van zo'n douche is om zich schoon te voelen", zegt 
Gemma. Ze raadt een gebruik frequenter dan twee 
maal per week, van een vaginaaldouche met een 
dermatologiseh verantwoord middel, eehter af. 
Spoelen met dettol is helemaal uit den boze : "dat is 
schadelijk voor het slijmvlies". Een bepaalde mate 
van afscheiding hoort volgens haar bij een normale 
cyclus. "Wil je toch vaker spoelen, vul de douche 
dan slechts met lauw water". 

Fijne kneepjes. 

Ook Aleid Tensen voorziet ons van enkele kneepjes 
van het yak. "Natuursponzen raadt ik at", zegt ze, "er 
blijven vaak stukjes achter in de vagina. Die gaan 
ontsteken en stinken. We moeten ze dan weer 
verwijderen met een lange tang". AJeid adviseert om 
pharmatexsponsjes te gebruiken : "over het 
algemeen vinden vrouwen ze prettiger om mee te 
werken. Je kan ze omwikkelen met flosdraad. Ais je 
het draadje een paar centimeter in de vagina laat 
hangen, kan je het pharmatexsponsje makkelijk weer 
verwijderen". Flos is zacht en dun. Een klant merkt 
er niets van. "Door ook dit soort dingen te 
bespreken, vragen prostituees me wei eens om 
advies over andere aspeeten van het werk. 
Bijvoorbeeld over het omdoen van een condoom", 
zegt A/eid. "Ze vinden dat dit stuntelig gaat wanneer 
een man klaagt dat het pijn doet bij het riche/tje 
onder de eikel. Van tippelprostituees heb ik geJeerd 
hoe je een eondoom met de mond kan aanbrenge 
Met een dildo demonstreer ik hoe dat gaat." 
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