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De WAO kwestie heeft ons van de agenda van de Eerst Kamer
verdreven. De dames en heren gaan eerst met vakantie voordat
ze zich uitspreken over onze toekomst. Eigenlijk zijn wij hier
heel bIij mee, want het geeft ons tijd am onze plannen verder
te ontwikkelen.
Olndat het er naar ui t ziet
dat onze argumenten aIleen
niet
genoeg
waren
am
de
kamerIedcn
te
beinvioeden,
dachten
wij
om
"de
wetenschap"
te
hu1p
te
roepen. Wi j hebben samen met
de Mr. de Graaf stichting een
opzet
gemaakt
voor
een
onderzoek.
-Wat zijn de gevolgen van de
wetswijziging
voor
prostituees?
-Gaat
we
er
na
de
wetswijziging op vooruit?
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In
het
onderzoek
wordt
gepoogd de situatie nu te
vergeIijken met de situatie
na
de
wetswijziging.
Het
onderzoeksbureau
gaat
gesprekken
voeren
met
gemeenten, belastingdiensten,
sociale dienst, exploitanten
en natuurlijk ook met hoeren.
Op, basis hiervan kunnen wij
zien of het mogelijk is om de
positie
van
boeren
te
verbeteren
ais
de
wet
gewi j z igd
wordt.
Maar
misschien
bIijkt
dat
de
hoeren aIleen maar de dupe
van de wet worden en deze dus
niet gewijzigd mag worden.
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organlsatie die het onderzoek doet heet het Bureau voor
Economische Argumentatie. Ze hebben a1 een voorstel gedaan, en
ais ze snel kunnen beginnen verwachten ze dat het onderzoek in
jan. '94 klaar is. Wij hopen dat de Eerste Kamer wacht met
beslissen totdat de onderzoeksgegevens er liggen .
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gezondheid
Veel vrouwen en mannen hebben borsten, heupen, jUkbeenderen en
andere lichaamsdelen laten verfraaien door siliconenprothesen.
Maar het gebruik van siliconen in het menselijke lichaam
blijkt niet zo veilig als altijd is beweerd. Een groep vrouwen
die allemaal gezondheidsproblemen hebben gekregen na een
siliconenimplimantatie hebben een stichting opgerlcht, zoals
je in het volgende stukje kunt lezen.
Ze hebben een informatie brochure uitgebracht, waarin de
gevaren vun siliconenilllplantaties worden omschreven. ui t het
brochure:
'Siliconen is een materiaal dat ademt, doorzweet. Oat geeft
een soort van filter-effect in het lichaam, dat zo heel
langzaam vergiftigd kan worden. Door het afweermechanismc van
het lichaam tagen lichaamsvreemde stoffen, slijt de prothese
sneller en kan daardoor kapot gaan. Geruptureerd wordt dat in
de medische wereld genoemd.
Zo' n ruptuur kan ook optreden door het brek.en/kraken van het
kapsel.
Het lichaam krijgt dan, als door een 'druppelinfuus' een
chronischc
vergiftiging
toegediend.· Door
een
siliconenvergiftiginq kan het hele functioneren verGtoord
worden. Stukje voor stukje wordt elk systeem van het lichaam
verstoord/aangetast. Ook werkt. het invaliderend op spieren,
wervels en gewrichten.
Bij de een gaat dit proces sneller da~ bij de ander,
afhankelijk van gevoeligheid en constitutie. Maar eenmaal
begonnen , raakt het natuurlijke afweersysteem langzaam maar
zeker verder verstoord.'
Als je vragen hebt of meer wilt weten, kunt je contact opnemen
met de stichting.

St. steunpunt voor vrouwen met Silicone implantaten (SVS)
Seer. }II. Boots
Kogge 11-37
8243 AD Lelystad
tel. 03200-40102
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