
ANP BERICHT VAN 20 JANUARI 

Den Haag (ANP) - Het college voor bloedtransfusie wil 
dat mannen die afgelopen jaar een prostituee bezocht 
hebben, geen bloed meer geven bij een bloedbank. De 
kans dat zij besmet zijn met HIV, het virus dat aids 
veroorzaakt, vindt het college te groot. Deze nieuwe 
richtlijn ligt bij het ministerie van VWS ter commentaar. 
Als de richtlijn van kracht wordt, betekent dit dat mensen 
die bloed willen geven meer vragen moeten 
beantwoorden over hun seksuele leven dan tot nu toe 
het geval is. Directeur M. de Bruijn van de federatie van 
Rode Kruisbloedbanken verwacht dat dit met name voor 
mensen die al jaren bloed geven een probleem is. 

Reactie: AIDS krijg je sneller gratis dan betaald. want 
liefde maakt blind, sex toch niet. 

De Themadag van de SOA stichting op 14 februari te Utrecht 

M'n mooiste mantelpakje uit de kast getrokken, camouflagecreme onder mijn ogen gesmeerd
 
om te verdoezelen dat ik tot in de nachtelijke uurtjes had gewerkt... Zo kwarn ik Utrecht
 
binnen, op weg naar een dag van de SOA stichting over veldwerk en preventie in de
 
prostitutie. Het onderwerp was: zorgen dat migranten en drugverslaafde prostituees informatie
 
over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) en aids krijgen en hun weg naar de GG
 
& GO's kunnen vinden.
 

Wat had ik me voorgesteld bij een dag met zo'n titel?
 
Om te beginnen had ik verwacht dat er meer hoeren zouden zijn. Helaas, de enige twee
 
dames die zich als zodanig bekend maakten liepen erg aan het handje bij een GG & GO'er.
 
Op het moment dat ik contact met hen zocht keken ze eerst zelfs een beetje schuins naar
 
hun 'begeleider' alsol ze iets stiekems aan het doen waren.
 

De ochtend werd gevuld met mensen die hun project kwarnen aanprijzen. 's middags werden
 
er twee workshops gehouden over hoe ze het in Groningen en Eindhoven hadden aangepakt.
 
Er werd vooral verteld over hoe goed ze· hun projecten voor hoeren hadden opgezet. Niemand
 
(uitgezonderd een project in Nijmegen) had het echter in samenwerking met hoeren gedaan
 
en dat zijn toch de deskundigen op dit gebied.
 

Verder was ik vooral verbaasd over het feit dat de meeste sociaal verpleegkundigen (de
 
dames en heren die zo gezellig in je liggen te vroeten als je erg ongemakkelijk in de
 
gynaecologenstoelligt) geen contact met hoeren buiten hun spreekkamer hadden.
 
Tach vreemd als je bedenkt dat zij degenen zijn die een groep prostituees moeten voorlichten
 
over alles wat zich daar tussen hun benen, aan engs, kan voordoen.
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