
I~_.~ het zelf willen weten, soms omdat anderen erapI~'. . 
aandringen. Wat korn je nu precies te waten door 

I. , 
de ultslag van de test en wat betekent dat voar je? 

Hansje Verbeck 

ZAL IK ME LATEN TESTEN? 
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Waarom testeD?I 

r De redenen voor prostituees om een aids-test te 
overwegen ziJn heel verschillend. Sommigen maken I:: 
zlch ongerust overde risico's die ze hebben gelopen 
In hun werk of prive, anderen weten dat ze voldoen
de voorzorgsmaatregelen hebben genomen maar 

I willen zeker weten dat er niets aan de hand Is. Som 
r" mlgen willen het voor hun partner waten of omelat zlj 

~. 
?Wanger willen worden, bij anderen moet het van de 

~'. 
~:- baas of dringt de dokter erop aan. 

Verplicht testeD 
Het Is In Nederland verboden iemand te verplichten 
een aids-test te ondergaan. De regels zijn dat ie
mand eerst grondlg moet worden voorgelicht over 
de betekenls en de mogellJke gevolgen van de test, 
en daarna moet verklaren accoord te gaan met het 
onderzoek. Bovendien moet de vertrouwelijkheid 
gewaarborgd lijn en moet er voor opvang worden 
gczorgd als lemand sero-positief bllj kt te 7ijn. Pas al s 
aan daze voorwaarden is voldaan mag er getest wor
den. 
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I Wat 2cgt de uitslag? 

De aids-test vertelt je of je besmet bent met het aids
virus. Als je niet besmet bent, moet ie je wei realise~ 

;~ ren dat besmetting pas drie tot zes maanden nadat 
het gebeurd is, geconstateerd kan worden. Aileen jij

'~ 

~ 
zelf weet of je tijdens die maanden rlslco gelopen 
hebt of niet. Oat betekent ook dat als je ongerust bent 
omdat Je onveillg gevrijd hebt, je eerst minstens drie 
maanden moet wachtcn voordat je ie kunt laten tes
ten. Daama moet je nog een paar weken wachten 
op de ultslag van de test. Als ie wei besmet blijkt te 
zijn, heet dat sero-positief. Of je dan ook werkelijk 
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aids zult krijgen en wanneer, kan nlemand je vertel
Jen. Meer dan 30% van de sero-posltleven krljgt uit
eindelijk aids. Ook valt niet te voorspellen hoe lang 
het duurt voordat je iiek wordt. Op zijn vroegst zes 
maanden nadat je besmet bent geraakt kun je aids 
krljgen, maar zelfs acht Jaar later kan ook nog. Als Je 
zwanger bent, is er een kans van ongeveer 30% dat 
je kind ook sero-positief wordt. 

Wat betekent de uitslag voor je 
A1s je niet besmet blijkt te ziJn, sero-negatief dus, 
zorg dan dat dit zo blijft! Werk altlJd veillg, maar neem 
ook geen risico's in Je priveleven. 
A1s je sero-positief bent, ben ie ervoor verantwoor
delijk dat een ander niet besmet raakt. Dus ook dan: 
altijd safe-sexII Bovendien kriig je dan oak geen an
dere infecties waardoor de kans dat Je ziek wordt, 
kleiner is. 
De emotionele problemen waar Je voor komt te staan 
wanneer je hoort dat je sero-positief bent, kunnen je 
leven goed In de war schoppen. Er is uiteindelijk nog 
geen geneesmiddel. De onzekerheid of je wei of niet 
ziek zult worden, kan ie het gevoe! geven dat je op 
een tijdbom leeft. A1s je sero-positief bllJkt te zijn en 
Je bent zwanger, zal men je een abortus advlseren; 
als ie zwanger wilt worden, zal je dat afgeraden wor
den. Uiteraard ligt de besllsslng over t8sten, zwan
gerschap en abortus blj Jezelf. 
Een aids-test is dus lets waar Je zekl:r nlet lichtvaar
dig over moet denken. Regelmatlg te:;t;;-n op aids is 
zlnloos en gebeurt meestal aileen omda;' 'de baas' 
dat wil, zonder rekenlng te houden met de gavolgen 
veor de prostituees. Klanten krljgen zo eerder het 
idee dat het condoom niet hoeft 'omdat de melsjes 
toch allemaal gecontroleerd zIJn'. Maar de test geeft 
geen 100% zekerheid en iij kan julst door deze klant 
besmet worden. 


