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annCCf de overheid in Nederland iets 

reg1.l)eert. regu)eert ze het gronoig. Zo 

ook de exploitat.ie v;\n prostirutie: een 

proslitl1tiebedrijf monen is regenwoordig cen pittige 

opgave. De verkoop van seks in bedrijfsJn;)tige VOm) 

is onclcrwerpen <!;\ll een strcnge regdgeving, net 

zoclls iedcre andere bedrijfstak in Nederkmd. 

Vit hoorde ik Ja<ltst van een prostituee op weg aaar 

h<lJr werk. Zc nam me even met voor een kijkje in 

de dub: "WanneeT je rcgenwoordig als prostituee 

op Je wcrl< aankomt kun jc er zcker van steUen dat 

aile zaken ap orde zijn. Een goed in bet DOg 

geplaatst weldoordacht huisre~leme 

richtJijnen die nie 

tekfoonlijsten van alle dcnkb<lre instant-ics die zich 

betrokken vaeJen bi] hlln werk - 0n oak hep) 

prettig- cinclelijk eeO verbandtromnleltje op een 

vaste pick uiteraard gcch(-'ckt OJ) inhoucl. En dan 

ben je nog niet ecns op je kamertjc Cl;\ugekomen. 

Deze is 'lIs her goed is voorzien VJn J.lle moderne 

gpn1<lkk"n Maar ik loop bet toch nog even na. Is 

het stil alaml er weI? Heett de deur een knip of slot? 

Zijn E'r afneembare hoeslakcns? Schone onder

lcggers? Voldoende voorraad handdoeken. gasten

doekjes, wegwerptissues. condooms. toch weI goedge

keurde? Bedden_ 



voor eenmalig gebruik, koud- warm stroillCTJ{\ 

water, douche/toiletruimte, de deur emaartoe, oak 

heel praktisch. Bcdombouw glad? Waterafneem

baar? Is er wei een bed?! Met slevig matras? [(u~sens. 

Pedaalemmer, met deksel, en een wasmand, ook 

mel dekseL Hang- legkast, af!iluitbaal'? 

Hopelijk ben jE' niet dw,illgmatig en laat je de 

chpcldist over aan de desbetrdTende ambtenaar, 

maar zuBen we tach nag even cle keuken inwippcn. 

\angs de zeepdispenser met hJndrloekjes voor 

eenmaJig gebruik? Of meteen door naaf het toilet 

voor het afvinklijstje voor de SchooOlllaakbeurten 

pn de niet te ontbreken leepdispenser met 

handdoekjes voor eenmaLig gebrlllk? Voldoende 

toiletpapier aanwezjg? Dan ook maar even de 

douchegelegenheid checken op een afvinklijstjP 

Vaal' de schoonmaakbeulten en zeepdispenser met 

handdoekjes voor eenmalig gebruik. Legionella

bestendig, sehimmelvrij? Hoe is het met de schrob

put? Zwembad, bubbelbdd, whirlpool, massagebad, 

Jdcuzi, sauna of stoomcabine, geloof ik weL 

Hoewel. hoe zit het met het contt'ole- werkwijze

protocol, en het updaten van het logboek? En wordt 

er wei minjmacll maandeLijks controle t1itgevoerd 

door een gecertificeerd watertechnisch laborato

rium op de aanwezigheid van sch<ldelijl<e bacterien, 

ziekteverwekkende organismen en andere stoffen, 

conform de BHVA ? 

Ik geloof het oak weI, er gaar toch maandelijks een 

lIitslagenrapport van dit anderzoek naar de 

provincie. Laat ik vaal' het werl< begint Iiever even 

de richtlijnen doornemen betreffende het gebruik, 

reinigen en desinfectercn van seksattributen, 

ruimteli, meubilair ell w<lsgoed. Wat ging ook al 

weer op zestig en wat op negentig graden? Hand

schoentjes 'lan en geen blee1<wClter, Detrol, Lysol of 

Lyortol als desinfectiemiddel als er sprake is van 

vervuiling met bloed, sperma, vaginaal vocht, urine 

of ontlasting. En hoe is het gesteld met mijn 

persoonlijke hygiene? V<lndaag gedollched? Nagel

tjes kart en schoon! Wondjes en huiduitslag wei 

goed afgedekt? Geen bloedende piercings <laTl mond 

of geslachtsdeel vandaag? 0 ja, en nu niet verget~n 

na sp1<scontact oftoiletbezoek mijn handen wassen 

en desinfecteren, dat zeepdispensertje Illet hand

cloekjes voor eenmalig gebruik hangt er niet vaal' 

niets. 

Heb ik de menstruatiecode nag in mijn hoofd... en 

de klantcode, wondjes en huiduitslag afdekken en 

nadien geslachtsdelen van de 1<lant zorgvuldig 

wassen, 0 nee, ervoor natllurlijk. zeepdispenser en 

glijmiddeldispenser Illi ruet verwisselen, gebruiksH 

o<ltum had ik a] gecheckt, 0 ja, extreme seks, tiJdens 

her seksspel nil't I<athetiseren, piereen. en naalMn, 

injectercn, clysma's, specula, scheren, urine en 

onrlasting inslikken, sperma ell vaginaal vocht, 

allemaal steriel en wegv,rerp, dacht ik grofweg. 

Mooi! Alles goed geregelcl. Kan ik flOg snel even De 

Rode Draad bellen om te vragen hoe het nu zit bij 

een vermo(~deTl van een infeetieziekte, conform de 

infectieziektewet, want ik kon het niet vinden op 

ITIternet, want wat waren fill de meldingsplichtige 

zickten; tbc, schuITt hepatitis, herpes? En wie moet 

IH~t vPrJnof>den hebben, arts of i1<? En op gTond 

waarvan ook al weer? Waar werd ook al weer 7.o'n 

soa-ondl..'cwek geregistreerd? En wie weet dat dan'! 

En ben ik ~traks verplieht me tc laten onderzoeken 

or tbe al!i ik uit Thailand temgkom van v<lkantie? 

Trouwens, be-hoon een exploitant dat te weren: 

waar en wanncer ik in een risicoldnd ben geweest? 

En geldt dat voor iedere werknemer in Nederland, 

ook zelfstandigen? Ben ik zelf meldingspJiehtig? 

En clan meteen even vragen bij welke zickte Je er 

tljdehjl< of helemaal uit 111oet. Ell hoc;> het zit Illet 

7.iektckostenverzekeringen, want wat zijn IlU de 

beroepsrisico's? En in welke premieklasse val ik? 

Heb ik dan meteen een arbeidsongeschiktheids

ven:ekering of !noet dat nog apart geregeld 

worden? Krijg ik biJ tijdelijke uittreding door

betaa](] en door wie en hoe lang? Gelden de7.clfde 

regels vaal' zelfstandig werkenden en prostituees 

in loondienst of is daar verschil in? En zijn de 

beroepsrisico's ingecalculeerd in de belaJing. of is 

dar een domme vraag? ]k heb hier geen 

herplaatsings- of promotiekansen, dus dat wardt 

een herscholingsregeling, moeht het lOver 1<0111el1 

dat het pelTIlanente uittreding wordt, dan zal dat 

weI geregeld zijn via het arbeidsbureau vermoed ik, 

of is hier nll juist het GAK voor? En krijg ik gewoon 

een llitkering tot ik andec werk heb? Zou De Rode 

Draad dat allemaal weten? En wat als ze ophoucten 

te bestaan? 0 ja, dan k;ln ik altijd een instantie van 

het prostirutichothoudi.ngstelefoonlijstje bellen, Di(" 

wilen we! een goed doorvenvijssysteem hebben." 

Ze vond het een prertig gevoel dat alles net zo goed 

gerege1d is in de prostitutie <JIs in ieder ander 

beroep in Nederland. 
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