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Impressie studiedag ‘Prostitutie in Amsterdam’ 
 
Dinsdag 24 maart volgden zestig soa-verpleegkundigen een door Soa Aids 
Nederland georganiseerde studiedag over prostitutie in Amsterdam. 
De start was in het sfeervolle ‘Grand Café-Restaurant 1e klas’ op het 
Amsterdamse Centraal Station. 
 

 
 
Daar werden drie groepen gevormd en afzonderlijk volgden zij het driedelige 
programma: 
 

- bezoek aan P&G292, het Prostitutie & Gezondheidscentrum, 
- een rondleiding en workshop in de Condomerie, 
- een bezoek aan het PIC met een rondleiding over de Wallen. 

 
Een gezamenlijke lunch en een borrel ter afsluiting, met evaluatie, 
completeerden het programma. 
 
Over de drie studiedagonderdelen: 
 
Bezoek aan ‘P&G292’ 
‘P&G292’ is het Prostitutie & Gezondheidcentrum en is een laagdrempelige 
voorziening bedoeld om de zelfredzaamheid en de emancipatie van 
prostituees te bevorderen, vooral op het gebied van gezondheid en de 
maatschappelijke positie. De naam verwijst naar het adres: Nieuwezijds 
Voorburgwal 292. 
 
 
Wachtruimte 
P&G292 
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Twee medewerksters gaven uitleg over het ontstaan en de werkwijze van dit 
centrum. P&G292 is een initiatief van de gemeente Amsterdam en werd in 
april 2008 geopend. Het is een project van GGD Amsterdam en HVO-
Querido, met subsidie van de gemeente Amsterdam.  
Een multidisciplinair team van sociaal verpleegkundigen en voorlichters in de 
prostitutie (VIP’s) biedt hulp aan prostituees. Zij kunnen bij het centrum 
terecht voor specialistische hulp, advies en informatie over (seksuele) 
gezondheid en maatschappelijk welzijn. Alle prostituees (ongeacht waar men 
werkt: een club, achter de ramen, in de escort, vanuit huis of op een andere 
plek en ongeacht de verblijfstatus) ontvangen gratis en anoniem hulp.  
Doel is de zelfredzaamheid van prostituees te bevorderen vanuit een 
emancipatorische visie. 
De geleverde hulp bestaat uit een gevarieerd aanbod van: 
- Soa/hiv-onderzoek, hepatitis B-vaccinatie, informatie en advies over 
(seksuele) gezondheid. 
- Juridische hulpverlening, bijvoorbeeld vragen over recht op een uitkering, 
een verblijfsvergunning, schuldhulpverlening of hulp bij het doen van aangifte. 
- Praktische informatie en hulp over werk, inkomen, belasting, scholing en 
huisvesting. 
- Cursussen zoals Nederlandse taal, zelfverdediging en seksuele gezondheid. 
- Uitstaptraject: hulp en begeleiding als men wil stoppen met het 
prostitutiewerk. 
- Psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij stress in werk of privé. 
De tijden zijn afgestemd op de gangbare werktijden van prostituees: op 
werkdagen van 14:00 tot 22:00 uur. 
 
P&G292 werkt samen met het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel, 
de Zedenpolitie Amsterdam, de advocatuur, het Scharlaken Koord, het 
Prostitutie Informatie Centrum en de Rode Draad. Zie voor meer informatie 
over het centrum de website: http://www.pg292.nl/indexa.html 
 
Bezoek aan ‘Condomerie’ 
 

  Condomerie 
 
De winkel Condomerie is in 1987 opgericht.  
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De tweede naam van de winkel luidt: ‘Het Gulden Vlies’, verwijzend naar de 
eeuwenoude Griekse mythen van ‘Het Gulden Vlies’ en ‘Jason en de 
Argonauten’. 
 
De Condomerie wil voor iedereen, man en vrouw, jong en oud, gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Om de drempel te verlagen verkoopt men naast geteste 
condooms ook pret- en fantasiecondooms. Kunstwerken met de thema's 
erotiek en safe seks verfraaien het interieur van de winkel. 
 
 

  Condoom met smaak 
 
 
Wij kregen een rondleiding door de winkel en het magazijn, en ‘op kantoor‘ 
een workshop met uitleg over condooms: de geschiedenis, de soorten en de 
maten, en praktische tips voor een prettig en veilig gebruik. Het condoom is 
tot nu toe het enige middel om soa te voorkomen en is bovendien gemakkelijk 
toepasbaar. 
 
Deskundig personeel adviseert klanten bij het vinden van een geschikt 
condoom. Op alle doordeweekse dagen en op zaterdag is de Condomerie 
geopend op het adres Warmoesstraat 141.  
 
Zie voor meer informatie over de Condomerie de website 
http://www.condomerie.com/index.html 
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Bezoek aan ‘Prostitutie Informatie Centrum’ (PIC), ook wel ‘De Wallenwinkel’ 
Tot slot bezochten wij het PIC. Mariska Majoor, die in 1994 dit centrum 
oprichtte, vertelt ons over de geschiedenis van de Wallen, de huidige 
ontwikkelingen, het debat over prostitutie in de landelijke en lokale politiek en 
de gevolgen hiervan voor deze vorm van prostitutie: bordelen sluiten en vele 
ramen worden nu gevuld met kunstenaarsateliers. 
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  De Wallenwinkel 
 
 
Een bezoek aan een ‘peeskamer’ hoorde bij de rondleiding en een moment 
van bezinning bij ‘Belle’, een kunstwerk – gemaakt door Els Rijerse - op het 
Oudekerksplein. Belle is een eerbetoon aan prostituees over de hele wereld. 
Zie voor meer informatie over PIC de website http://www.pic-amsterdam.com/ 
 
 

 
 
Belle op de foto 
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Eindpunt en evaluatie 
Het ‘Grand Café-Restaurant 1e klas’ was ook het eindpunt van deze 
studiedag waar men ervaringen uitwisselde en een evaluatieformulier invulde. 
Het was een leerzame en plezierige dag en zeker voor een herhaling vatbaar. 
Onze dank aan Soa Aids Nederland voor dit initiatief! 
 
PS. Soa-Aids Nederland meldt dat de evaluatie aantoont dat deze groep 
sociaal-verpleegkundigen dit initiatief zeer positief waarderen. 
 
BJB. 
 


