
Sinds het midden van de IWJntJgsle eClIw is de He1aas assoeieert men gezondheidszorg Vaal' pros

gedachte am de gezondheidsproblematiek vanuit tiluees vooral met het voorkomcn vall soa's. (seksu

verschillende invalshocken t~ bf',zien, ~terk naar eel overdraagbare aandoeningcn):-cDe meeste soa's 

voren gekomen, De arts zal nict aIleen aandacht 7,ijn dankzij <lnLibiolica en dergelijkc gaed Ie behan
schenkcn aan het lichamclijke aspect van ziekle en delen, En de voorlichtingscampagne over "veilige 

gCl.ondheid, maar dal vanuit diverse standpunten seks" heeft oak de nodige vcuchten afgeworpen. 

benaderen. Woonomstandigheden, cultllurinvloe Ben uitbraak van !>yfilis in kleine kring ,in 

den en problemen in de familic spelen ook een 1'01 Rotterdam media 1996, behoort tot de uitzonderin

in de behandeling van de patient. 1) gen. Die vl~J te lokaliseren binnen een beperkte 
groep van drugsafhanke1ijke prostituees en hun 
bczoekers. 4) 
Ma~r ook.op het gebied van soa-preventie zijn de 
omstandisheden op hel werk van doorslaggevend 
belang. In hoeverre I..ijn prostiulees in 'staat nee te 
zcggcn regen klanten die-,onveilige seks verlangcn? 
Als pr()stituees niet onder druk staan am binoen 
korte tijd veel geld te verdienen, kunnen ze gemak
kelijker onveilige seks weigeren. 

In het algemeen vcnvacht men dar van de 
"Wijziging alg.emeen hordeelverbod" , die op 26 
oktober 1999 door de mecrderheid van de Eerste, 
Kamer is gocdgckeurd, cen positieve werking zal, 
uitgaan op de preventie van gezondheidsproblemel) 
in de prostitutic, Vee I gemeenten zullen als voor
Wlla.rde voor het verstrekken van een vergunning 
vaal' cxploitaric van prostitllliehedtijven de eis srel
len dat seksbedrijven aileen met 'veilige seks'ad- , 
verteren. Daamaasl maetcn de plaatselijke GO & 
GD's in het nieuwe beleid in de gelegenheid worden 

• gesteld veelzijdige infonllatie te verschaffen over 
, lijmiddelen van goede kwaliteit, hygie
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moelen loelaten. Ondanks "hel groene licht" uit 
Den Haag. zijn vele kleine, maar ook grotere 
gemeenten druk bezig wegen in te ~Ioon am bor
deelvrij te bJijvco mel een beroep op "de openbare 
orde" of be.'itaande of nieuw te ontwerpen bestem
mingsplannen. 6) 

[n plouts vnn hel wercn van prosti lulie doet de over
heid cr ver~tancJiger aan om in overleg 'met expl()i
tanten en prostituees te werkcn aan een vcrbetering 
van de siluatie. Oak op dil gebied lOU men cen con
structief overleg llissen de overheid en groepen bur
gers moctcn ~timuleren_ 

Ernst Hengeveld. 

Aletta Jacobs 
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- Eerste vrouwelijke arts in Nederland. 

PERSBERICHT 

SA D-Schorersti ch Ii rig start telet'onische Hel pdt~~k. 

Vanaf 1 fcbrU3ri 2000 start de SAD-Schorer-stichting 
met een telefonische Helpdesk voor homo- en lesbisch 
specifieke gezondheidsvragen Op deze mani(~r wordt 
dr. ja renlang vcrgaarde kennis, docurnenlatic en 
in forma Iic ovc r spcrifieke gczondhcidsv raagst uk ken 
tocga nkd ijkyour een bred e groep ,'an gebruikers, 
van professionals tot algemcen public"-. 

Door de start Illet de Helpdesk komI cr cen vcrschuiving 
in de dienstv~rkning. De uilvoerende psychosociale 
hulpverleniJlg van de stich\ing maakt pln~Hs voor de 
SAD-Schorerstichling als Kenni"cenlrum met een 
belangrijkc doorverwijsfunCli(; nllar hUlpverJeners in 
heel Nedcrl;1nd. Vier dagen per week (maandag tim don
derdng) wortH de Helpdesk bemens! Joor professionele 
mcd,:wNkcr~ die inforrnatie verslrekken en ondersteu
ning verle-nen aan de verschillende beroepsgroepen en 
organl~atics in de gezondheidszorg. Tevens bcgcleidt de 
heJpdesk individueJe hornolllannen en lesbische vrOllwen 
111 hun 7.Oektochl nuar de juiste informatie of hulp. 

Rluck ligh t I 6 

Met name de locnemende aandachl en belangstelling 
voor goedc hulpverlening aan homoseksuelc manllcn en 
Jesbischc vrouwen bi ntlen de reguliere zorginstclli ngcn 
in Nederland hebben deze nieuwe aunpak mogclijk 
gemuakl. 

Los van genoemde veranderingen blijfl de SAD
Schorerslichling aklief op het gebied van de bUdJyzorg, 
lllalllc1zorg vnor ouderen, HIV-prevenlic en de week
endpolikliniek soa/biv in Amsterdam. Daurnnast ver
~tcrkt de slichting haar dienstverlening aan algcmene 
instelhngen op bet gebied van overdrachl en implemen
tatit: van hOnlo- en lesbi~ch-specifieke hulpverlening en 
HIV-prevelllic. 

Opl:ningslijden 
Vanaf I fehrumi 2000 : 
maandag lim domJerdag 
10.00 uur lot 17.00 uur 
lelefoon (020) 66242,06 
fax (020) 664 60 69 
e-mail: helpdesk@sadschorcr.nl 
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