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Rode Draad i'n'fo
 

stand van zaken wijziging 250bis . 

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 lI"" 
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 .>~ 

'oJprostituees? , f'i 
-Gaat we er na de c;.' 

~rwetswijziging op vooruit? ':, i. 
In het onderzoek wordt
 
gepoogd de situatie nu te " ry.
 
vergeIijken met de situatie ;.


.! .na de wetswijziging. Het t' 
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. 

De 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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Amstelveens 'siliconen-slachtoffer' voert acUe tot in Den Haag 

'Ik won dat ik die operatie
 
nooit had laten uitvoeren'
 

1~~AU~tnd~r~ t<:Ict\ n1to( n.u:e t.e kOOp.·' klaus oole ncZn.et <1at 1JJ YHIlOteentr worcle-o \'C.teteJ1wootd.!&4 <lOOT 
clo zijn u rQintmaat .2 yrou· HUc1e .Hod tes bNU ton 'besJoot ztC'h lA u: de ./tJl\s1.e:l","Mt' Advoc:n~ Oeo 
we'O met k.bt(:lltJen dit' h4!'t F (.a.!An' bleoek: <be. do.: ~tHCQ"er1 zeU,en voor het lot V&D. de 'slll, nne 9ns.:sc.' van bet kantoor 
V()lg ZtJD vau E'eflI sflIOOnM:l.·l~k ti4":h "Mat d.af. n.lGllnt:n.~ 4001' C'OJlea.s!&ehC.OUtrs.' ..Wij pro &;hoUle'n en CUA1es. 
leal:'! hJI:u- hoI. Iiobaartl ""...preJd· ~ren tr alta .an te <lOtn om 

()"et l1t: .h~!e ""erekl b.eb'twn dt'tl. Hilde liou IU6eC laS( VIII1 bet ee'brutk van sUtconen In !Ltt 
m.1Ij.oenen vrouwen hun 'bar llAat rewrienu:n, Ze kon rUel _l\Ik UCllaam ID titdel' Nleuwe melllocle 
~ten 'tat.ef\ ve'PIfOt.efl .met $1licQ. P'1et'r ~ eQ Uep efl moeJUjk.. land te laun ver1:Jleder.... &ti1 

Oak "-" .., La>< '""" 1lMr "".uen. In ~eot lJegin van ~ jarl:l'L ~_ :tW.de HoLt probeoen oo~ ,e U'= ~~l~~lU~~~~ 
U'v&nug ro&k«o dl!7.e ~ men, ~,..n ttl u glng boor te vinc1e.n in Den Ra&i: la:l4se plwlscll <lIlNllI"D 
oo:lc in. Ne<ler1a::lQ In 'tWOU"Ig _ sl<ch.... zion. In CIle ".. VaD de VUtt TwH4e Kamltr tloOcaaan met bet impl-.ntenn 
..l4alU" al$ i.); tg~ ll-ad ~ten rtode we:rd. v: VOOT dertlf pW wmmu.ste voor de- Volksge ~ IlUc:cnen. ,:rtf"W1.1l u coctl 
W3' (1@ gevoLgE"Jl. van die bOt'liot oOI..--nl atbeld$Ol'1~t$Clilltt ~. zorujbeJ,d lU'eor.c: d.~ .sUehUQI een op <Ie hoo£w zljn """ ~e node
n!~l.rotU'1lg w<lrJ-en., WBS lI:. et klJUtd.. ..ue. nf':b me k W'!!:IIce:n ultnocUg1ng om OW.T 1'l.f' !IillCo len d.lt ;,JUCOJ)tl\ k.u.nn4!a vtt" 
noell ~l'\ bC10rllrK'1'\." ~gt Mil, toe:n ntet In ""er'band. .@:ebra.c:nt S1M,pro'blet'rD te komen pr-aCtn. oort.aktn. Maar ~n 1k van 
.cte h'iO'!_ met mlj n .silitOn.!n- imp1antl.· mijn dokter ~r Utto~atte 

t..i:t," ~ ~ Jif. Sl.:I.a1 ~r n!et. In Amert.k.a kSbeteelU,,\llk V;U'I O....et d .. l'\.adtUp ~Itn ~ 
In 1974 kreq :u." ~11 ;SolIlea ro :5.ltd bU :sUL sUlc:Onltn 'YOOr bor'$C.'Il'el1:l"Otin. &iUeontn. wildt l1c:bben. &('L hi; 

p't'J)'lmplant.:Al.e !n l\.aat bor' ~en inmlC1dels nr'Doden. Doe u· 'atb mhTOUW1.}e. \I ltest te ~1 
su·.n. V.t... ja.ar lattt gLngen 1I1t-e Hc:onf:n-impLa.ntate.n die c1t' e1. cl3.tne>b"'de~'."Verbad.If'lpl.oul~tel'\ 'blj een marn.m.o lrnd.c- veroor:uJcten. kwamen .•tn ~ecterL&lH1 witrMn 0a.le-, 
~n.fh;.· fbOl"lOt-Ol!del"U)t:k l \ta:t='l"1't.. £t:n ~kt'll in ~n UjdSChrUt ock ...It A.merika. zeveQdg Ne· veer hoMer<1 p1&St1sc:h cbirur· 
••Ik ~ wen n.~et 'l'ertrkl dat U" m~ fU~d~ liQ!1 Iltt£n.t Qp dula.nd.w vrou.wen voemn QU "d\ en 4e me~1"l ~'ortUk.e1l:lo 
m.lj n bO~tcl haCl late.n 'Ver,gro. he:; bt':S:t:L.at.l "VOltI nel o.rUanll!S op een ;Pl"~s !~nc1'"Amerlka£1l Dei: steeds. s.iUcontn., te'1'W\l t dOll 
tol!'n met :s.il~neo..~ lOOIii ~e- £efieht.e SVS l'oen k'l.ll'Il.m zij t'r ~ siliconen 'labrUtanten, 2.lJ he-le~ nJ,,.t DOdig is, w,a,nt 
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