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Maia Wïebosch, ínteim dírecteur Rutgershuís [Jtrecht.
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Bastion yan seksuele hurpverlenin g gmtdicht
(door Frank Ftippo) - Oeps ... vergeten een condoom te gebruiken.
Even langs het Rutgershuis voor een morning-afterpil of voor een
advies over geslachtsziekten? Vanaf I januari kan dat niet meer;
dan sluiten alle Rutgershuizen, ook die in utrecht. Steeds minder
klanten en een inefficiënt beleid dêden de organisatie de das om.
Maria Wiebosch, interim-directeur, probeert in Utrecht van de GGD
gedaan te krijgen dat zij het ,rutgers'-pakket overnemen. Verslag
van hoe een stukje jaren zeventig folklore zijn eigen graf groef.

Nog even en het Rutgershuis is niet heen moest met de laagdrempelige,
meer. 0p 1 

januari siuiten alle vesti- anonieme seksuologischi hulpverïe
gingen definitiefhun deuren. Ook die ning. inmiddels legt ool de
aan de Schoolstraat in utrecht. wie Rutgersstichting zich néer bij de siui-
rond 1970 een mor4ing-afterpil witde, tingén en zoeki naar o'og.qikh.d.r,
zocht hier zijn toevlucht. Nu zijn de haar taken elders te ËuiËvesten_
mogelijkheden bijna legio. Eind Maria Wiebosch, interim-manager
augrst rs .werd duidelijk dat de Rutgersstichting: ,,Ik moet de hu-lp_
Rutgershuizen dicht moesten. verlénerselderJonderbrrog.n,,nuát
Trveede-IGrnerleden corrie Hermann ook zorgen dat mensen àrgens te
(Groenlints)_ en Agnes Kant (Sp) recht kunnen met hun hulp"wagen.
vroegen zíchbezorgd af waar het nu Bijnaallevestigingen gaa:rquutuË.o-

pakket grotendeels op in abortuskli-
nieken van de koepelorganisatie
Stisan. Zonder koepei kun je geen
kwaliteitsgarantie bieden voor je ta-
kenpakket. De Utrechtse abortuskli-
niek zit niet in de Stisan, dus
onderhandelen wij hier met een an-
dere instantie, nameldk de GGD."

SOA
Bij seksueel overdraagbare aandoe.
ningen (SOA) zal de GGD dar de eerst
aangesprokene worden. Maria: "Voor
een morning-afterpil moet je voortaan
naar een abortuskliniek of de huisarts.
Over de Utrechtse situatie onderhan-
delen we nog." De Rutgershuizen bie-
den medische hulp, bijvoorbeeld bd
S0A, maar ook bij seksuologische pro.
blemen, bdvoorbeeld bij erectieproble-
men en vaginisme. "In een rapport gal
de auteur Jos Vroege aan, dat artsen
niet altijd adequaat reageren op hulp



\iïagen met seksueie problematiek.
Dat probleem onderken ik. Veel men-
sen wilien niet direct gemedicaliseerd
worden. Het iiefst passen we onze ta-
ken in een eerstelijnscentrum over ge-

boorteregeling en seksualiteit."
'Eerste ïjn' betekent dat je niet eerst
naar een huisarts hoeft.

Ontheemd
Komen er nu veel ontheemde mensen
na l januari? Maria: "Seksueie proble-
men zijn tegenwoordig gemakkeiijker
bespreekbaar dan woeger. En steeds
minder mensen doen een beroep op
ons." Volgens minister Borst wor-
dende meeste S0A tegenwoordig door
de huisarts behandeid. Dit past in
haar beleid sinds 1992, om dle zorg
zoveel mogelijk in de reguliere, be-
staande instellingen onder te bren-
gen. De minister wil wel de anonieme
iaagdrempelige seksuologische hulp
aan jonge allochtone meisjes handha
ven.
Veel grote steden hebben volgens
haar a1 een grote en laagdrempelige
SOA-polikliniek bij de GGD. Maria:
"Maar laagdrempelige seksuologi-
sche hulpverlening zit in geen enkel
ziekenfonds. Wij willen datwel. Want
als het nu niet via de huisarts gaat,

vergoedt het ziekenfonds niets. Bd
seksuele problemen verwijst de huis-
arts vaak door naar de woioog of gr-
naecoloog. Voor je daar bent, heb je
vaak al drie artsen gehad. Dat is een
kostbaar traject; het kan veel korter."

Idealisme
De Rutgershuizen ontstonden uit
idealisme en wijwilligerswerk. Maria:
"Het ging mis doordat zij de slag naar
professionalisering nooit volledig
maal<ten. Bij de Rutgershuizen wer-
ken bijna alleen wijwiliigers en partti
mers óp sterk uiteenlopende tijden. In
Utrechtwerkt statistisch 2,18 fulltime
medewerker. Daar kun je geen direc-
teur op zetten. Landelijk is de situatie
vergelijkbaar; de Rutgershuizen gtn-
gen ten onder aan hun kleinschalig-
heid." Statistieken laten een gestage

daling zien van het aantal hulpwa
gers, al komt dit volgens medewer-
kers omdat hun voorziening steeds
meerwerd ingekrompen. Maria: "In ie-

- der geval zijn er okÍober 2001 nog te
weinig hulpwagers over, om er een in-

stellingmee te kunnen runnen."
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Lezing over
reincárratie ,

'Reurcarnatie als universeel proces, in
de Griekse, Egrytische en
Buddhistische scholen'; onder deze ti-
tel houdt Het Theosofisch Genootschap
op 30 oktober een lezing. 'Je leeftmaar
één keer', is een veel gehoorde kreet.
Als rerncarnatie een feit is, klopt dit
echter niet en komt dat ene leven in een
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Geschiedenis
Rutgers huizen
In 1969 ontstonden de

Rutgershuizen als afsplitsing van
de Nederlandse Vereniging voor
Seksuele Hervorming (NVSH).

Toenmalig voorzitter ' Mary
Zeldenrust noemde het een 'prach-
tig cadeau aan de Nederlandse sa-

menleving". Vroeger kon je, als je
condooms nodig had, alleen terecht
bij de NVSH en dan werd je meteen
lid, Steeds meer mensen kregen be-

hoefte aan een plekwaarje gewoon
pillen en advies kon ha-len, zonder
de ideologen van de NVSH. Die za-

gen hun ledenverl-ies met lede ogen
aal en noemden medewerkers van
de Rutgershuizen'kil1e technocra-
ten' omdat ze buiten openingstijden
een antwoordapparaat hadden aan-
staan. Financieel werd het in ieder
geva.l nooit een succes. Net a1s bij
de NVSH, daalde het aantal mensen
dat een beroep op hen deed naar-
mate de openheid over seks toe-
nam. Ooit waren er zestig,
Rutgershuizen, nu nog ze\ten.
Beroemd werd hun poster 'Hoe:
doen egeltjes het? Héél voorzich-
tig'.

Wie wasJan Rutgers?
De arts Joha:rnes (Jan) Rutgers
was rond 1900 secretaqis van de

Nieuw-Malthusiaanse Bond, de

eerste Nederlandse vereniging
voor geboortebeperking en anti-
conceptie. Rutgers was overigens
fel tegenstander van aboÉus. Hij
was wel een groot voorstander van
goede voorlichting over seksuali-
teit en voorbehoedsmiddelen.
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