Richtlijnen-blues
Wanneer de overheid in Nederland iets reguleert, reguleert ze het grondig.
Zo ook de exploitatie van prostitutie: een prostitutiebedrijf runnen is tegenwoordig een pittige
opgave. De verkoop van seks in bedrijfsmatige vorm is onderworpen aan een strenge
regelgeving, net zoals iedere andere bedrijfstak in Nederland.
Dit hoorde ik laatst van een prostituee op weg naar haar werk. Ze nam me even mee voor een
kijkje in de club: "Wanneer je tegenwoordig als prostituee op je werk aankomt kun je er zeker van
stellen dat alle zaken op orde zijn. Een goed in het oog geplaatst weldoordacht huisreglement,
bedrijfsrichtlijnen die niets aan het toeval overlaten, telefoonlijsten van alle denkbare instanties die
zich betrokken voelen bij hun werk - en ook heel prettig- eindelijk een verbandtrommeltje op een
vaste plek uiteraard gecheckt op inhoud. En dan ben je nog niet eens op je kamertje
aangekomen.
Deze is als het goed is voorzien van alle moderne gemakken. Maar ik loop het toch nog even na.
Is het stil alarm er wel? Heeft de deur een knip of slot? Zijn er afneembare hoeslakens? Schone
onderleggers? Voldoende voorraad handdoeken, gastendoekjes, wegwerptissues, condooms,
toch wel goedgekeurde? Beddengoed, persoonsgebonden? Beflapjes, de orale, vaginale zowel
als anale? Sponsjes voor eenmalig gebruik? Glijmiddel, waterbasis, eigen dispenser of tube?
Zeepdispenser met handdoekjes voor eenmalig gebruik, koud- warm stromend water,
douche/toiletruimte, de deur ernaartoe, ook heel praktisch. Bedombouw glad? Waterafneembaar?
Is er wel een bed?! Met stevig matras? Kussens. Pedaalemmer, met deksel, en een wasmand,
ook met deksel. Hang- legkast, afsluitbaar?
Hopelijk ben je niet dwangmatig en laat je de checklist over aan de desbetreffende ambtenaar,
maar zullen we toch nog even de keuken inwippen, langs de zeepdispenser met handdoekjes
voor eenmalig gebruik? Of meteen door naar het toilet voor het afvinklijstje voor de
schoonmaakbeurten en de niet te ontbreken zeepdispenser met handdoekjes voor eenmalig
gebruik? Voldoende toiletpapier aanwezig? Dan ook maar even de douchegelegenheid checken
op een afvinklijstje voor de schoonmaakbeurten en zeepdispenser met handdoekjes voor
eenmalig gebruik. Legionella-bestendig, schimmelvrij? Hoe is het met de schrobput? Zwembad,
bubbelbad, whirlpool, massagebad, jacuzi, sauna of stoomcabine, geloof ik wel. Hoewel, hoe zit
het met het controle- werkwijze- protocol, en het updaten van het logboek? En wordt er wel
minimaal maandelijks controle uitgevoerd door een gecertificeerd watertechnisch laboratorium op
de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, ziekteverwekkende organismen en andere stoffen,
conform de BHVA ?
Ik geloof het ook wel, er gaat toch maandelijks een uitslagenrapport van dit onderzoek naar de
provincie. Laat ik voor het werk begint liever even de richtlijnen doornemen betreffende het
gebruik, reinigen en desinfecteren van seksattributen, ruimten, meubilair en wasgoed. Wat ging
ook al weer op zestig en wat op negentig graden? Handschoentjes aan en geen bleekwater,
Dettol, Lysol of Lyortol als desinfectiemiddel als er sprake is van vervuiling met bloed, sperma,
vaginaal vocht, urine of ontlasting. En hoe is het gesteld met mijn persoonlijke hygiëne? Vandaag
gedouched? Nageltjes kort en schoon! Wondjes en huiduitslag wel goed afgedekt? Geen
bloedende piercings aan mond of geslachtsdeel vandaag? O ja, en nu niet vergeten na
sekscontact of toiletbezoek mijn handen wassen en desinfecteren, dat zeepdispensertje met
handdoekjes voor eenmalig gebruik hangt er niet voor niets.
Heb ik de menstruatiecode nog in mijn hoofd… en de klantcode, wondjes en huiduitslag afdekken
en nadien geslachtsdelen van de klant zorgvuldig wassen, o nee, ervoor natuurlijk, zeepdispenser
en glijmiddeldispenser nu niet verwisselen, gebruiksdatum had ik al gecheckt, o ja, extreme seks,
tijdens het seksspel niet kathetiseren, piercen, en naalden, injecteren, clysma's, specula, scheren,
urine en ontlasting inslikken, sperma en vaginaal vocht, allemaal steriel en wegwerp, dacht ik
grofweg.

Mooi! Alles goed geregeld. Kan ik nog snel even De Rode Draad bellen om te vragen hoe het nu
zit bij een vermoeden van een infectieziekte, conform de infectieziektewet, want ik kon het niet
vinden op internet, want wat waren nu de meldingsplichtige ziekten; tbc, schurft, hepatitis,
herpes? En wie moet het vermoeden hebben, arts of ik? En op grond waarvan ook al weer? Waar
werd ook al weer zo'n soa-onderzoek geregistreerd? En wie weet dat dan? En ben ik straks
verplicht me te laten onderzoeken op tbc als ik uit Thailand terugkom van vakantie? Trouwens,
behoort een exploitant dat te weren: waar en wanneer ik in een risicoland ben geweest? En geldt
dat voor iedere werknemer in Nederland, ook zelfstandigen? Ben ik zelf meldingsplichtig?
En dan meteen even vragen bij welke ziekte je er tijdelijk of helemaal uit moet. En hoe het zit met
ziektekostenverzekeringen, want wat zijn nu de beroepsrisico's? En in welke premieklasse val ik?
Heb ik dan meteen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of moet dat nog apart geregeld
worden? Krijg ik bij tijdelijke uittreding doorbetaald en door wie en hoe lang? Gelden dezelfde
regels voor zelfstandig werkenden en prostituees in loondienst of is daar verschil in? En zijn de
beroepsrisico's ingecalculeerd in de betaling, of is dat een domme vraag? Ik heb hier geen
herplaatsings- of promotiekansen, dus dat wordt een herscholingsregeling, mocht het zover
komen dat het permanente uittreding wordt, dan zal dat wel geregeld zijn via het arbeidsbureau
vermoed ik, of is hier nu juist het GAK voor? En krijg ik gewoon een uitkering tot ik ander werk
heb? Zou De Rode Draad dat allemaal weten? En wat als ze ophouden te bestaan? O ja, dan kan
ik altijd een instantie van het prostitutiehofhoudingstelefoonlijstje bellen. Die zullen wel een goed
doorverwijssysteem hebben."
Ze vond het een prettig gevoel dat alles net zo goed geregeld is in de prostitutie als in ieder ander
beroep in Nederland.
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