
• • gehoord dol je door anoniem Jer«hl kan. N(}1I, lekker OnOnle1ll ug.l 
Na dr;e Wdrl;rr W(Jchun ben ;i tlndelijk aan de bwr' en Hap Ii! een mOJgloun hokj,. /11 u'oor zich 

~ ern blondt da1lle achier ten bNro IIOI/omllJlierf11 helI;n"'. Zt kijlu 'lie IIOrJtlJd aan ell zOlld(/" zichzc/f 
VOf)r Ie Jltlltn 0/ Ie 'JtrOnJuh"ldigen IJOOr bel langt lIJafh'tn btginl "te haar vragm Of lIIe tI/ Ie !JflWI. 

A If eers/£ waagl ze naar Juijn _a1ll en Ronianl ug II!. d4f il!. "ever anonlem Mlj! Ze hcrh<1ali 
haar vrO<1g fmlJenfOQrbaar alfo/ ze lIIi} n;tl gehtXJrd heep. Ik berhaal mijn anlu"",r,} en 1/I"(/0!l. 

:x= 
z o vr;endelijk 0/ ze "'i; eel/ nlfnll//cr wII gtlJl!n ZlJdaf Wf! van de fff<1gen a/zijn. 

Maar tktl gaal ZOlllaOr n;tf, fl'n nl/lJllllrr kall ik wal haar btl"efl wpl kr;jgen als ik dnar :to penf 

o
 
of' Jla IIldar ze ''Yaagl 1I0g U'C/ wen naar de nao/II /ldn 1IIijn hllisaris til noor mijrl r,e!Joorlcdollllll.
 
Tegm zovee/ ko"lzichl igheid kan ze/fs il< n;el op dm ik I raRlter haar op et;1l valse doflll/l marls,
 

~ 

NN lIIag Ik U'ffl' u'achfm 10f lIIijn nll1ll1ller opgeroepen UJ(ffdJ om nao,' de dokler 0/ verplecgkm/dige Ie
 
goon. HelonderzMk u't),·dl vervo/gens Jnd ell wardig u;lgwoerd hoeu't/ (I' u'tl U'O/ lJlTt'lIIde vragCII
 

~ k"'4I11£17 over btlaa/de 1010n/ok/en (a/lo/ jt nUl z;ek kan wm·dtll oJ/s jt hel lJOO" II;C/J tlncl),
 
Vrte/lld VIInd ik bel dnl je lIOor ten aids/af ten aparte afspra<11!. moeJl lIIaken Itrwi/I 'lIIj .I'mI'd.
 
Iele/Olm verztkLT"d Sloat tiLtf .lit ontkn~kmgdijkfijdig "I/Sewerd klJnden U~II'J(Il. Nicl .1m.',
 
Vo/gende keer glf ik 1I'te1' 7/looi noo" ",ij" hHisar/s. Mimhien nief anonielll IfIO(Tr U'e/I'eJi ;uHk
{!) persool//ijker ell dm mente/ljkef.
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Geachte redactie, 

met belangste1ling heb ik bovengenoemde inge~onden brief over
 
de qeslachtsziekten po1ikliniek van de GG&GO aan de Groenburg

wa1 44 in AIIlr.terd,nn gc1e~en. Graag ",i1 ik hierop inhouda.lijk
 
reageren.
 
Ananie'" wil in onze polikliniek. zcggen dat iedereen v-rij is 0'"
 
naar cigan keuze sen fictievG naarn, geboortedatum en/of adres
 
op te gaven. Het nadcel hiervan is dat, wanneer patlijnten geen
 
contact met ons opnemen over de uits1aq van onderzoek, wij de
 
patient ook niet llleer kunnen bereiken om de uitslag made te
 
delen. De patH~nt blijft dan met een onbchandelde geslacht/,; 

ziekte rondlopen. Verder is de polikliniek laaqdrempe1ig "'at
 
inhoud dat de behandelinq zonder kosten is en dat er OOK geen
 
vervijzing van de huisarts l10diq 1s. OEl-te hoeft Oak niet te
 
weten dat do betreffende patient voor onderzoek in de po1ikli 

niek is geweest, omdat wij aIleen na toestemrning van de pati 

ijnt eventueel informatie verstrekken.
 
De vraag naar de aard van de seksuele contacten, dus ook nOG
 
iemand sex heeft, hoe vaak, beschermd of niet, wat voor part 

ners en betaald of niet, is van belang voor goede diagnostick.
 
Verder is het ons duide1ijk dat je ook cen geslll.chtsziekte
 
kunt oplopcn als ja aIleen sex hebt, waarvoor niet betaald
 
wordt.
 
Asn goade patH;ntenzorg is ons veel ge1egen. Daarbij zoeken
 
wij nall.r cen middenweg tussen ener?ijds anonimiteit en 1a3g

drcmpe1ighe id en ~nden:i jds maxima Ie diagnosti Ilk en behand~

ling.
 

Boogachtend, 
~-c: "L-,. 

C.J.M. Henquet 


