de oontroie. Andere gomeenten
In de Bondsrepubliek overwe
gen eenzelfde verordenlng.
(Bran: Trouw, 30-9-'88)

Medicijn
Als hel aan 8. en W. van
Amsterdam ligt zal de toename
van aids in die stad stoppen en
misschien zells afnemen. Het
geneesmiddel heet deportatie:
buitenlandse verslaafde aids
Iijders die voor een strafbaar
felt aangehouden worden die
nen teru9gestuurd to WOlden
naar hun eigen land. Het Unks
Akkoord in de gemeenteraaet
(bestaande uit CPN, PSP, PPR
en EVP) is het hier niet mee
eens. Zij vindt dat verslaafde
buitenlanders, onder wie zich
ook prostituees bevinden, hier
door niet aileen zwaarder ge
strait worden dan hun bin
nenlandse oollega's, maar zij
zullen oak om uil handen van
Justilic te blijVlln de gazond·
heidszorg en andere hulp
verleners gaan mijden.
(Blon: Notitie links Akkoord,
23-11-'88)

Vrouwencondoom
"We probeerden vcrschillende

vagina te houden -door middel
van een trompetvorrnig voor
werp van plastic, maar dat was
erg ongemakkelijk. Het heelt
ons vier jaar gekosl om het
huidige antwerp te ontwikkelen
dat wei erg comfortabel is."
Deze myslerleuze zinnen ziJn
afkomslig van de uilvinders
van het vwuwen 2condoom, dat
volgens kranteberichten vorig
jaar weldra in de handtll zou
komen.
Het oondoom heeft twee
ringen, eon ring die het geval
van binnen op haar plaats
houdt en (len ring aan de
buitenrand, die voorkomt dat
het zakje do vegina inschuift.
Het is zacht, wordl ingebracht
als een tampon, spant niet, Is
sterker dan een oondoom voor
mannen en volgens de proef
personen vrijl hel prertiger. Het
condoom werd uilgevonden In
Denemarken, draegl de naam
Femshield, wordt in Engeland
door Meeticor gemaakt en a8n
de vrouw gebracht.

blijfsvergunning aan, die haar
in eerste instantie wllrd ge
weigerd. Nadat zi) kon aanto
nen dat zij als prostiluee in
haar onderhoud voorza9, kreeg
zij alsnog vergunning te blijven.
Voor zover bekend is dit de
eerste keer dat prostllulie als
arbeid in het vreemdalingen·
beleid wordt erkend en een
prostituee als "begunstigd EG
onderdaan volgcns het Vreem
delingenbesluil" wordt toegela
ten.

Toegelaten
Fen ltaliaansc prostituee kreeg
eind VOri9 jaar een verblijfs
vergunning voor vijf jaar uilge
reikt. lij kwarn irl 1986 in

GrabbelloD

time, 6en graanlje uit de pros
lilulieton meegrabbelen. Een
studente slartte in 1983 een
Lovers Bank ter bemiddeling
lussen studentes en rijke rijpe
heren. Badhuizen, roze ballet
ten en sexclubs ver~chaffen
veel vrouwen een aanvullend
jnkomen. BuHen de sexindu
strie rust de eoonomie voor een
niet gering deel op de schou
ders van dezelfde Japanse da
mes, wier inkomen 60ms nog
mindar dan de he1ft bedraagl
dan dat van hun mannalijke
wedcrhclftcn.

Het badhuis is een van de
meest geliefde plaatsen waar
de Japanse man recreeert.
Gemeenschappelijke sex is er
populair. De sexindustrie ver
toont sinds het begin van de
jaren tachtig een nieuwe trend.
Op TV en in de sport- en
weekbladen floreert de porno
grafie; peepshows tonen mas
turberende dames en koHie
shops waar serveerslers zonder
slipje bedlenen schieten als
paddestoelen uit de grand. De
media herscheppen het imago
van een door de onderwereld
gecontroleerdll prostitulie, tot
een die bevolkt wordt door ge
wone gelukklge glimlachende

Een blonde Brabanlse deed bij
de politie aangiftc van mishan
deling en verkrachting. Zij
werkle bij een Escort Service
bureau en trof eind vorig jaM
cell klanl die haar bedreigdll
melllen mes en een hondo Het
vinden varl een geschikte
advocaat In do reglo vorgde
enig speurwerk, in de heIe
provlncle bleek eon advocaat
beschikbaar. Er blijken juristen
te bestaan die verkrachting van
een prostituee niet ongcwoon
vinden. De verkrachler kreeg
inmiddels vijf maanden gcvan
genisslraf.

Hood
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Mija vak is de rclatie tussen werk
en gezondheid. Als bedr ij fsarts heb
ik dagelijks tc maken met werken
de mensen., de omstandighedcn
waarooder zij werkcn en de risico's
die zij daarbij kunnen lopeno Bij
voorbceld omdat zij in aanrakin~
komen met staffeD die r)ftig zijo,
zwaar werk doen waarvan jc 'slijt'
of werken in verkeerde houdingen
waardoor je lichamelijke klachteo
kunt krijgcn vanral van je rug.
Een van de taken van de bedrijfs
arts is proberen Ie voorkomcn dat
mensen liek worden door hun
werk. Tot op beden is er nog maar
weinig "be langstelling voor de ge
zondheidsrisico's vao het werken in
de prostitotie. Daarom wil ik als
bedrijfsarts graag informCltic ge
veo; sehrijven in BlackLight lijkt mij
een aardige manicr om daarmee Ie
beginnen.

In elk nummer l.al ik cen aantal
gczondbeidsrisico's aan de orde

stellen., wat je eraan kuot dOCD en
boe je ze kunt yoorkomen. Beb je
zeLf vragcn, stuur ze op dan 1.a1 ik
antwoord.geven.

Groot en klein onderhoud
In vrijwel ieder beroep hcb je
gereedscbap en bepaalde materia
len nodig om je werk te kunnea
doeo. Dat gereedschap moet je
onderbolJden eo op tijd vernieu
well. Als je bet ondcrhoud ver
waarloost ben je eerder aan Vcr
vangiog toe. E6n van de belang
rijkste instrumenten in de prosti
tutic is je eigen lichaam. Ver
vangen is er Diet bij, dus is het zaak
jc licbaam III optimale conditie te
houden door te iDvesteren in
onderboud. We kuonen deze
becldspraak DOg e'len voorrzcttcn
en onderscheid maken tusseo groat
en kleio onderhoud. Klein betekeot
zeker aiet onbcJangrijk. Integen
dec1, ik bedocl hiermee de dage
lijkse diogen die je zelf kuot docn
yoor je gezondheid.

fD

Dit keer wiI ik het hebben over lS!:n
van de roecst essentiele onderdcl(;n
van bet klein = dagelijksc onder
houd, namelijk Yoeding. Want ik
denk dat de prostituLie eeo Oiok
aantal mogelijkbeden biedt om
minder zorgvuldig met je vocding
om te gaan. Bijvoorbeeld: on rcgel
matige werktiJden., kUen op je
figuur, gebruik van pillen., alcohol,
heroine enzovoort. Dit kan aUe
maal invJoed hebben op de hoc
veelheid en de kwaliteit van wat je
eet.
Goede voedi:ng is nodig voor de
opbouwen hel in staod houden van
aile liehaamsweefsels; het houdt je
vitaal en encrgiek en bc:scbermt je
gezoodheid. AJ het voedscl is
grofweg opgebouwd ilit vetteo,
ciwitlen, koolhydraten, vezels en
water. Daarnaast zittea er in
vocdsel
allcrlei
stoffen
(lie
onmisbaar zijo voor je lijf zoals
vitaminen, mi:neralen en sporc~n·
elementeD.

VETIEN kunnen zichtbaar zijn

