Andere tiiCe ft, enCere
problemen, z€lfde elan
Roel Coutinho blikt terug op de episode hiv/aids en hero'r'ne
wat een tijd was datlvoorma ig GGD directeur

RoeL

Coutinho keek, tijdens het aÍscheidssymposium

voor Gie van Brussel, terug op de bestrijding van hiv/aids in Amsterdam. Het antwoord van de GGD

zilnleen
doe voor ogenIebbé1. "Je kunt
toen: pragmatisch
-

', -/

daar los je geen problemen mee oP."

weL een moreel

oordeel hebben, maar

''-----/

Roe zlei het no9 voor zich
Samen met Ernst Bu.ing van
de dr!9saíde i.s verte dè hij
i New York dè p aatse ijke
po tiek en h! pveren ng hoe de
Amst€rdàiise GGD her de-"d mer
de veEtrekklig van methadoi,
co.dooms e. schone spulten
om veroere leupreldlns vai hlv
en a ds onder dr!ggebrulkets
reger tè gaai Roël: "De zà.
zat slampvo De ene telfr vó.d
hèt gewe d s, de aider€ helft
kaíerde ons uit. Zo moe.ilg
te ,e a eer màar éanl werd
er geschreelwd. Je moèt zè
àten afk ckenl Naluur ijk, wlj
haddeó cok iÉver dal ve6laafdei
sropten met spulten lvlaar d€
werke jkhelC w:s, dat ze d.r n er

.ledèi er de veupreld ns vai
h v d!s ges'ooi doorglns Wij,
de lifect ezlektèbèsÍijdeE ei
de drugsaÍCe lng, reageerden
op dle werke ijkhei.l We haddei
iràaí, we moestei handele.. Aàn
een móree oordee hadde. we

. lster

n es op dat momeit Zo hoort

scheiiend hoofd Cle vai

een GGD ook te !verke., v nd ik

eerde, sprak hj met P ezi-Ér over
zili etuar n9.r. Opvalenoe sast:
L oyd Sederer, med sch d recie!r
van de NewYork Stare Ofilc," oi
[4ental Heaith ]nderdaad, de

Je moeilerbondei b jven met

de mensen, óp osslngen b ijven
zóeken voor lrui prob emei."
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New Yorkse GGD, dle desllds
ook in die dampende zaèL

vertèseiwóordlgC wàs.

'Je moet verbonden blijven met
de mensen, oplossingen blijven
zoeken voor hun problemen.'
borsteLsnoíe. e,

een

erp ósiele toename và. het
aanta patlënte. mer wàt toè.
nog ges achtsziekre heètie:van

GGD Amsterdàm met overgavè
seri.hi op de srore Prob emen
van dè grote stàd. La.ge tjd : s
hoofd .Íectiez ekrei, de laatste
viji jaar a s a gem€en dnècteu.

Wat hadden ze veel oe angste Llng
gehad voor de Amster.iàmse
beiader nsL Hèt was de uld
Den Uy en Vai Agt,
van treniaplngen, ó ec. slsi

begln j.ren zève.1ig, tct tl€n
keerzovee ln 1977. De arrs€n

Tidens net symposi!m 'OGGZ

sreize. aai de sroei.

en

n andere tllde.', wààrnee

h-"1

v:i

Van

hotpanG en Aishaa.se jasen,

oige!èer

du

ze,x

den 9r:a9 weten wl€ dle
mensen \laren e. wet ze moeste.

ze.d b€zoeke6

aan de ges achtsz

ettepoll

verpleesk!.digèi var toèn
v.ë.]ën ,.h èrdóór óverva en.

A sne

b eek

dat er xvee

belansrike sroepe. waren mer
gès achtsz

ektei honomannen,

eiheteromann€ndebl
vers aaÍ.le prostitLeès waren

geweest. "Toen begon miin
samenwerk ng met Giél," vertek
oud'directeur Coutlnho "De
Prostituees waren met name
aan herolhe vers

meisles

aafdelonge

!it D!itsland. Zij hadde.

om ëe. oía.dëre reden de
lltrechisestraat gekozen om
te tippe en. Dat betekende
gehosse, getoeter, langzaam
rÍdend verkeer, over ast. Het

teÍe

n van Gie Wat kunnen we
doen, vroegen we ons at om

die meisjes te ondèEoeken?
De Ambulanced enstste de een
bus beschikbaa. We hebben,"r
een gynaeco ogische stoelln
laten plaatsen en zlin ermee op
her Amstelve d gaan staan,zes
keer een avond en een nacht. Er
kwamen ! teinde jk bijna vÍftis
"Van hen b eken er nesen slilis te
hebbei zoider dat ze het wistenl
Een enorm hoog percentage, wat

we a vreesden. Toen hebben we

de avondpollop de croenburswal
ingericht, met een vaste avond
voor de vers aafde prostituees.
Dë volgë.dè vraas was: hoè
krijgen we ze erheen? Het kostte
ze twee uurvan de tljd d e ze
nodig hadden om te tippe en e.
te scoren, dus veelanimo was

et. MGGZwas albegonien
met methadonve6trekking aan
5ur naamse vere aafder. We
hebbei ze toen gevraagd dat ook
voor dië meisles óp de avoidpoll
te gaa. doen. Dat weÍktel"
,cr n

Sàmenwerking

dr!9r

en

Pragmatisch elan. Dat was
wat Roe Cout nho ei Glelvan
Brlssel dee den. En ze hadden
er héélvee van nodlg in de
jaren dle nos moesten komen.
Roe heriniert zich dië periode
haarecherp. "lk vl.d het.óg
weleens o.vooretelbaar waar we
voor kwame. te staan," zegt hij,

''de vera ntwoordelljkhe d dle ons
werd toebedeeld, aleen omdat
niemand andere zich ermee
bezlghie d. k ben een goede
slape., maar n die tlid heb ik echt
we regelmatig wakker ge egen.'

"Wat gebeurde er? k was toen
regelmatig in contact met het
Amerikaanse Ce.ter íor DGèasè
Contro and PÍevention. EÍ
waren ge uidèn oveÍ eën nielw

opgedoken, do.lelljke zlekte.
ln Necle.and werd verechllend
9erèàgeerd; sommigen dachten
dat éids niet onze kart op zo!
komen. Maar al ln 1982 werd óók
het eerste gevalin Nedérand
n 1984 begon nfeclieziekten met
onderzoek oider homoseksue e
mannen. Het jaar daarna
kwam ook overheidsse d
besch kbaarvoor oiderzoek

bij drusgebrulkeÍs. "Wí
hadden haaí," verte 1Roel,
"wë wiidei zo s.el mócrè iik
beginnè.. We zochten er
onderstèunl.g voor blj cle
drugshu pvë. eningsl.stël i.9en.

Nlaatij

vondën o.dèrzoek

overbodig e. discrimi.erend.
Ze wlde. niet meëwërke..
ciel hëëft tóen gèzegd:'Wlj
gaan dii ondersteun€n, wat
dè hu pverleningslnstelllngen
ë. ookvan vinden.'Dankzij de
drugsaÍde ing van dè GCD ko.
het ónderzóek waatuoor de GGD

inteÍnailonàa zoveel

waa

rderl.g

heeÍt gekregen, van start gaan."
Nlaatschappelijk mijnenve

"Dè echte schoL veÍvo slFoel,
"kwàm mei .l:r .n.lFr?.ek Van
dë 750 homómannen .lie we ln
1984/1985 onderzochten, bleek
eë. dèrde met hiv gelhf€cteerd.

derdelzonder dat ze k achren
hadden. Ook van de ee6te
Een

driehonderd druggebruikers die
we ondezochten, bieek 30%
met hiv re zljn besmet. lneens
dro.g het tot ledereen cloorwat

De

..dè nèthad.nbd

,í d.

i'roi

e0

volharding heeft opgëbracht om
zijn eigen standpuit te b Íven

volsen, mag je echteen wonder
noemen. Het zou geen andeÍ
mens zijn ge !kt. I/4ij alhelemaa

er gaande was. Het aids-virus
ha.lzlch alveEpreid zonder dat
iemand er ets van had gemerkt. '
Mede door het harm redoctioi
programma vai de GGD
kon verdere verepreidi.g
van h vworden insedamd.
Vo gens Roel is Gie hierblj

Onaíhankèlijkheid cCD borgen
"HeroÏne en aids zÍr nlet meer
onze grootste zorgen,'bes u t

vai onschatbare beteke.c

ouderen met

geweest. "Drugshulpver enins
was en È nog steeds een hee
heÍtis en gevoe 9 ondeMerp

nleuwe tljd brengt.ieuwe mensen
en nieuwe prob eden.'

in.le srad;veGchi ende
bestu!rcle6 en hulpver enere

zil. er a op aÍsebrand. Giel
niet. Hij heeft geopereerd in een
maatschappe ijk mijnenve d, kun
je zeggen, maar is sreeds hee

s!bte bijven

manoeuvreren,

als een meesterstratëeg. En dat

hij de moed, het,red!ld en de

Róel zlj. terugb k, "a b íve.
soa ëi verelavingen natuuÍ Ík in
dè aà.dacht. Onderlussèn zijn
èr weer a.dere kwesties. Dikke
ki.dere., een groelerde 9Íoèp
a

een slevlge, d!uzamè en
onaíhanke ljke iizèt. k hoop
dat de po itlek dàar vo doende
van doordróngen È.Iijdens het
symposlum voor Ciel hoorden
we zorgwetholdeÍ V. n der Burg
zeggen dat dè Amsterdamse
GGD uniek È. Iege ijkertijd
zij. er berichten dat dlezelfde
GGD dichter bÍ hët bestuur
wordt gezet. lk denk dat dit
niet veÍstandig is, dat h er
veel rlsicot aan verbonden
zijn. onafha.kè Íkheid s zó

zheimer Elke

"wat de GGD vóoralmoet doe.,"
zegt Roel, die 2ich soms zorgen
maakt over politiekè trends
in Amsterdam, "is verbonden
b ijven met die mensen en hun
problemen. oplóssingen blljven
zoeken. De GGD Amsterdam
is verartwoordeliik voor de
gezondhëid van een stad met
qrote Prob emen. Dat vereisi

Door Yvonne van O.ch
(Írèelànce tekst.ch jÍst€r)

