Richtlijnen voor soa
onderzoek bij prostituees
Door: Lucie van Mens, Stichting soa-bestrijding
Op 9 oktober presenteert de Stichting soa-bestrijding de richtlijnen voor soa-onderzoek
bij prostituees. Deze richtlijnen Lijn ontwikkeld omdat er bij prostituees maar ook bij
artsen veel vragen bestaan over wat een regelmatige soa-controle in moet houden.
Daarnaast bieden de richtlijnen een basis voor verbetering van de kwaliteit van de soa
controle. Er staat in beschreven op welke soa moet worden onderzocht, op welke
manier dat moet gebeuren en wat voor laboratoriumtesten er met eventuele uitstrijkjes
(kweekjes) moeten worden gedaan. In de richtlijnen bestaat niet aileen aandacht voor
de medisch-technische zaken van de soa-controle, maar oak voor aspecten die
specifiek zijn voor de prostitutie.
In de huidige praktijk van de soa-controles lijkt de kwantiteit nogal eens belangrijker dan
de kwaliteit. In club werkende prostituees bijvoorbeeld moeten zich soms eens in de een
of twee weken laten controleren. Oit is helemaal niet nodig, zeker niet als er veilig wordt
gewerkt.
Als je in de prostitutie werkt is het belangrijk om je periodiek op soa te laten controleren.
Ook als je altijd veilig werkt. HoeweJ condooms een goede bescherming bieden tegen
de meeste soa, is het zelfs als je altijd veilig werkt mogelijk een soa te krijgen, omdat die
zich bijvoorbeeld net buiten de condoomrand bevond. Het is riskant je uitsluitend te
laten controleren als je bijvoorbeeld een klapper hebt gehad, of als je wat voelt of meer
afscheiding hebt dan normaal. Van sommige soa, waaronder chlamydia, heb je vaak
helemaal geen last. Zeker vrouwen voelen er weinig van en dat terwijl chlamydia grote
schade kan aanrichten. Als chlamydia niet tijdig wordt behandeld kan je daar
onvrlJctltbaar van worden.
Hoewel regelmatige controle op soa dus van belang is, is in de richtlijnen niet
gesctlreven hoe vaak zo'n controle moet plaatsvinden. Ik schreef al dat een een of twee
wekelijkse controle overdreven is. Prostituees die altijd veilig werken en goede
hygienische maatregelen in acht nemen, kunnen ermee volstaan zich vier tot zes maal
per jaar te laten controleren. En dan moet de controle natuurlijk van goede kwaliteit zijn
en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen. Maar als er iets mis is gegaan, er was
bijvoorbeeld een klapper, dan is het verstandig ook tussen de periodieke controles door
naar een arts te gaan. En natuurlijk ook als je klachten hebt.
Als prostituees om de een of andere reden niet in staat 7ijn om veilig te werken, dan
moet het aantal controles hoger zijn. De precieze frequentie van het soa-onderLoek kan
het beste worden bepaald in samenspraak tussen arts en prostituee.
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Een kwalrratief goed soa-onderzoek is niet goedkoop en kost rond de driehonderd
gUlden. Op jaarbasis is dat rond de 1500 gulden. Gelukkig hoeven lang niet aile
prostituees dat zelf te betalen. In sommigen steden zijn er soa-poliklinieken waar de
controles kosteloos en van goede kwaliteit zijn. Voor andere prostituees die nu de een
of twee wekelijkse controles deels of helemaal zelf moeten betalen, blijven de kosten
voor goede cantroles volgens de richtlijnen ongeveer hetzelfde als wat ze nu kwijt zijn.
Stel dat je nu eens in de twee weken vijftig gulden betaalt, dan is dat op jaarbasis ook
al 1300 gulden.
De richtlijnen bieden een
handleiding voor artsen
die soa-onderzoek bij
prostituees uitvoeren. Maar
het is zeker oak voor
prostituees van belang
goed op de hoogte te zijn
van wat een goed soa
onderzoek inhoudt. Als
client van een arts heb je
recht om te weten wat er
gebeurt en je kan een arts
er op wijzen dat je wil dat hij
of zij volgens de richtlijnen
werkt. Het gaat immers am
je eigen Iichaam en je
eigen gezondheid (en soms
nag eens om je eigen geld
waar je beslist kwaliteit
voor mag eisen). De meeste
mensen vinden 50a
onderzoek niet leuk en js
kan je arts erop wijzen dat
je niet wilt dat hot ovcrbodig
vaak gebeurt.
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Omdat juist ook prostituees moeten weten wat een goede soa-controle inhoudt zal de
Stichting soa-bestrijding de komende periode vrouwen en mannen die in de prostitutie
werken zo goed mogelijk informeren over de richtlijnen en de manier waarop een soa
controles behoren te worden uitgevoerd. Als er in de praktijk dingen heel anders
verlopen en er op verschillende pJaatsen steeds van de richtlijnen wordt afgeweken,
dan zouden wij dat graag (eventueel via de Rode Draad) horen.

16

