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Duitse boeren blokkeren de grens in Glanerbrug (gemeente Enschede). 
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BINNENLAND 

Van onze verslaggever 
DEN HAAG — Ondernemers ' 

willen extra miljarden investeren 
voor een versnelde aanpak van de 
verzuring van het milieu en de 
sanering van vervuilde grond. In 
ruil daarvoor moet dan wel het 
tempo van andere milieuprogram-
ma's vertraagd worden. Het 
NCW, de centrale van christelijke 
industriewerkgevers, heeft dit 
maandag gezegd. De werkgevers-
organisatie vindt dat de aanpak 
van verzuring en de bodemsane-
ring absolute voorrang moeten 
krijgen. 

„Deze twee zaken moeten we met 
voorrang aanpakken, anders wordt het 
te duur en kunnen we wellicht straks de 
problemen met meer de baas en niet 
meer betalen", aldus de algemeen direc-
teur van het NCW, prof. J. Weitenberg. 
Volgens zijn opgave zullen de onderne- 

Van onze verslaggever 
ROTTERDAM — Computerfabri-

kant Hollandse Signaal Apparaten wil 
een nieuw contract voor het voltooien-
van de walradar in de haven van Rot-
terdam. In een telex aan het gemeente-
lijk Havenbedrijf meldde HSA vorige 
week dat het huidige contract moet 
worden „afgerond". De Philips-dochter 
acht zich niet meer gebonden aan dat 
contract, nu vaststaat dat het geautoma-
tiseerde radarsysteem voor de Rotter-
damse haven niet volgens de oorspron-
kelijke eisen kan worden gemaakt. 

Hollandse Signaal heeft de opdracht-
gevers voor de walradar, de gemeente 
Rotterdam en het rijk, vorig jaar laten 
weten dat het meest geavanceerde deel 
van het radarsysteem technisch niet te 
verwezenlijken viel. Het bedrijf bleek 
de complexiteit van het computerhart 
te hebben onderschat en werd door Rot-
terdam en het rijk aansprakelijk gesteld 
voor de te late oplevering. Hollandse 
Signaal verweerde zich door te stellen 
dat de opdrachtgevers te hoge eisen had-
den gesteld aan het systeem. 

Eind vorig jaar onderzocht de hoogle- 
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mers tussen nu en eind 1991 2,5 miljard 
gulden moeten investeren in lopende 
programma's. Daarboven zal eenzelfde 
bedrag moeten komen aan extra maat-
regelen om de verzuring tegen te gaan 
en vervuilde grond schoon te maken. 
Daarbij is geen rekening gehouden met 
het schoonmaken van vervuilde rivier-
bodems. 

Weitenberg sprak van een duur, maar 
volstrekt noodzakelijk programma. Hij 
acht het niet uitgesloten dat daardoor 
30 tot 40 procent van de bedrijven met 
verlies zal gaan draaien. Om soelaas te 
bieden, zullen bijvoorbeeld geluids- en 
stankoverlast in een kalmer tempo moe-
ten worden teruggedrongen. Het NCW 
is niet tegen de milieu-eisen op deze 
gebieden, betoogde Weitenberg. „Maar 
niet alles kan tegelijk." Zijn organisatie 
acht de verzuring en de vervuiling van 
de bodem echter dermate acute proble-
men dat ze met extra inspanning moe-
ten worden aangepakt. 

De strijd tegen de verzuring werpt nu 
onvoldoende resultaat af, vindt het 
NCW. Het aantal auto's neemt sneller 

raar informatica prof. dr ir G. Nielen in 
opdracht van het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat waarom het compu-
terhart van de walradar nog niet vol-
gens het contract was opgeleverd. In 
zijn rapport stelde Nielen dat het sys-
teem door zijn complexiteit onbeheers-
baar was geworden en in vier of vijf,  
kleinere onderdelen zou moeten wor-
den afgebouwd. Maar het falen van het 
systeem kon Hollandse Signaal niet 
worden verweten, vond Nielen, omdat 
volgens hem iedere fabrikant voor de-
zelfde problemen was komen te staan. 

Voor Hollandse Signaal is deze uit-
spraak van groot belang, omdat de juri-
dische strijd over de door de opdracht-
gevers geclaimde schadevergoeding van 
ten minste acht miljoen gulden nu mo-
gelijk in het voordeel van de computer-
fabrikant kan worden beslecht. De Phi-
lips-dochter wil op een vriendelijke ma-
nier van het oude contract af, om ver-
volgens voor het ontwikkelen van een 
in onderdelen verdeeld systeem een 
nieuw contract af te sluiten. In dat geval 
zal de walradar de opdrachtgevers op-
nieuw geld kosten. 

Onbemand 
De walradar is een grotendeels onbe-

mand radarsysteem langs de Nieuwe 
Waterweg dat de dertig jaar oude radar-
posten vervangt. Het zou oorspronke-
lijk 230 miljoen gulden kosten. Voor de 
civiele tak van Hollandse Signaal, met 
driehonderd werknemers gevestigd in 
Apeldoorn, betekende de walradar een 
opdracht ter waarde van 87,5 miljoen 
gulden. Het door de Philips-dochter te 
ontwikkelen 	informatieverwerkend 
systeem (IVS) — het onderdeel dat niet 
maakbaar bleek — zou twintig miljoen 
gulden kosten. 

Het gemeentelijk Havenbedrijf in 
Rotterdam vindt vanzelfsprekend dat 
Hollandse Signaal zich aan het oude 
contract moet houden. Desnoods moet 
het bedrijf de conrurrent Unisys inscha-
kelen bij het oplossen van de problemen. 
Dat Amerikaanse bedrijf heeft enige tijd 
geleden aangeboden de ontwikkeling 
van het IVS van Hollandse Signaal over 
te nemen. Hollandse Signaal zegt geen 
contact te hebben met Unisys. 

Peuter komt om bij door 
wader gestichte brand 

GORINCHEM (ANP) — Een veertig-
jarige man uit Gorinchem woikit ver-
dacht van brandstichting in een woning 
op de zevende woonlaag van een zestien 
verdiepingen hoge maisonnette-flat. Bij 
de brand kwam zijn tweejarig dochter-
tie om het leven. De man is aangehou-
den. De politie spreekt van een familie-
drama. 

De felle uitslaande brand in de flat aan 
de dr Van Stratenweg ontstond om-
streeks tien uur zondagavond en was 
even voor twaalf uur geblust. Tien tot 
twaalf mensen moesten met verschijn-
selen van rookvergiftiging naar het zie-
kenhuis worden gebracht. Vier mensen 
liggen nog in het ziekenhuis.  

toe dan verwacht, en er komen meer 
varkens bij dan wenselijk is. 

Nu is voorzien in een programma van 
450 miljoen gulden per jaar aan maatre-
gelen om de nadelige gevolgen van de 
verzuring van het milieu tegen te gaan. 
Dat zal 1 miljard per jaar moeten wor-
den. „Het schoonmaken van vuile 
grond zal per jaar 1 tot 1,5 miljard gul-
den extra kosten, willen we over een 
kwart eeuw van het probleem af zijn", 
zei Weitenberg. Nu geeft het bedrijfsle-
ven al bijna een miljard gulden per jaar 
uit aan de oplossing van dit probleem. 

„De ondernemers zijn bereid dit geld 
op tafel te leggen", aldus Weitenberg, 
„maar dan willen de ondernemingen 
ook dat deze extra inspanning wordt 
gecompenseerd door andere milieupro-
gramma's in een kalmer tempo uit te 
voeren." „Wij willen niet de gestelde 
normen voor schoonmaken verlagen, 
wel het tempo waarin die normen moe-
ten worden gehaald", zei hij. ,,Maar de 
aanpak van de verzuring en de vuile 
gronden verdient de hoogste voorrang." 

Het NCW is voorstander van het af- 

WINTERSWIJK (ANP) — Tweehon-
derd boze Westduitse boeren hebben 
maandagmorgen om acht uur opnieuw 
de grensovergang Kotten-Oeding bij 
Winterswijk geblokkeerd. Met tracto-
ren en andere landbouwvoertuigen 
werd alle auto-vrachtverkeer van en 
naar de Bondsrepubliek Duitsland te-
gengehouden. Om twaalf uur 's middags 
werd de actie beeindigd. Ook enkele 
andere grensovergangen werden ge-
blokkeerd, waaronder Glanerbrug (ge-
meente Enschede). 

De actie van de Duitse boeren was 
bedoeld als protest tegen het EG-beleid 
op het gebied van de vleesprijzen. Dat 
beleid zou tot gevolg hebben dat de Ne-
derlandse boeren goedkoper kunnen 
produceren dan hun Duitse collega's. 

Celstraf en tbr voor pyromaan 
DEN BOSCH — De rechtbank in Den 

Bosch heeftt maandag de negentienjari-
ge S. B. uit Eindhoven wegens brand-
stichting veroordeeld tot vijftien maan-
den gevangenisstraf en terbeschikking-
stelling van de regering (tbr). De man 
heeft vorig jaar zestien branden ge-
sticht, meestal door brandende kranten 
in de brievenbus te stoppen. Daarbij 
brandde een speelgoedzaak in Eindho-
ven uit, waardoor een schade werd aan-
gericht van ten minste drie miljoen gul-
den. 

Man opgepakt in moordzaak 
STRUEN — De rijkspolitie in Dor-

drecht heeft een 46-jarige man uit Strij-
en aangehouden in verband met de 
moord op de 67-jarige J. van Vugt. Zij 
werd vrijdag 15 januari dood aangetrof-
fen in haar woning in Strijen. Volgens 
de politie is zij door verstikking om het 
leven gebracht. Het recherchebijstands-
team werkt met twintig mensen aan de 
zaak en heeft 350 inwoners van Strijen 
gehoord.  

spreken van gedragsregels om dit pro-
gramma uit te voeren, in plaats van het 
opstellen van wettelijke regels. „Het 
maken van afspraken werkt ook snel-
ler", betoogde Weitenberg. Hij verwees 
daarbij naar de vrijwillige afspraken die 
zijn gemaakt over bijvoorbeeld het in-
perken van milieu-gevaarlijke spuitbus-
sen (drijfgassen die de ozonlaag in de 
atmosfeer afbreken), de fosfaten in was-
middelen, het kwik in batterijen en het 
gebruik van cadmium in de kleurstof 
van (bier)kratten. 

De omvangrijke extra milieu-investe-
ringen zullen niet ten goede komen aan 
de Nederlandse economie. NCW-secre-
taris ir M. Korten zei dat de hoogwaardi-
ge technologie daarvoor vooral uit het 
buitenland komt. „Veel milieu-investe-
ringen lekken weg naar het buiten-
land." Weitenberg voorspelde maandag 
dat de economische groei daardoor zal 
afzwakken. „Maar, bij de statistieken 
voor welvaart wordt wel rekening ge-
houden met de verkoop van goederen 
en diensten. Nooit met een schoner mi-
lieu." 

Boze Duitse boeren 
blokkeren opnieuw 
gre__iovergangen 

Aan de blokkade in Winterswijk kwam 
een voortijdig einde nadat bekend wa 
geworden dat de Duitse autoriteiten e 
tra faciliteiten hadden getroffen om 
import van Nederlands vlees tijde 
naar de niet-geblokkeerde grens( 
gang bij Dimmed() te verschuiven, 
zou een extra keuringsarts zijn 
om het aanbod van vrachtauto' 
vlees vanuit Nederland sneller t 
nen afwikkelen. 

De Duitse boeren werden bij 
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Van onze verslagg( 
DEN HAAG — In de roe 

ke kerk bestaat een misp 
om op een open en eerli 
spreken over het beleid tei 
de joodse staat en het joot 
schrijven het Centrum voor 
en Documentatie Israel (C 
Overlegorgaan voor Joden 
nen in Nederland (OJEC) it 
aan kardinaal Willebrands, 
van het Vaticaanse SecretariE 
Eenheid, dat is belast met 
met niet-christenen. 

Kardinaal Willebrands wa 
organisaties uitgenodigd t 
het symposium „Veertig 
de kerken", dat naar aan] 
veertigjarig bestaan van 
bruari in Amsterdam w 
Willebrands verklaarde 

WERKGEVERS ONDER VOORWAARDEN BEREID TOT INVESTERINGEN 
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Brinkman bekijkt 
noodzaak onderzoek 
geweld tegen ouderen 

Van onze verslaggeefster 
DEN HAAG — Minister Brinkman 

van Welzijn zal nagaan of er in Neder-
land aanleiding bestaat voor een onder-
zoek naar het voorkomen van geweld 
tegen ouderen. Hij wil daarover over-
leg met instellingen en organisaties op 
het terrein van het ouderenbeleid. 

De minister heeft dit de Tweede Ka-
mer toegezegd, in antwoord op vragen 
van het VVD-kamerlid Terpstra. Brink-
man wijst erop dat over dit onderwerp 
hoegenaamd geen feitenmateriaal en 
wetenschappelijk onderbouwde statis-
tieken beschikbaar zijn. Maar uit enkele 
Scandinavische onderzoeksrapporten 
zou kunnen worden afgeleid dat het 
wellicht een maatschappelijk probleem 
is van meer dan geringe omvang. 

De minister staat afwijzend tegenover 
de suggestie van het kamerlid om ver-
trouwensartsen die zich met kindermis-
handeling bezighouden, tevens te belas-
ten met de signalering van geweldple-
ging jegens ouderen. 

Eind vorig jaar hield de Raad van 
Euroya in Straatsburg een studieconfe-
renne over „geweld in het gezin". Daar 
werd, vooral op basis van Scandinavi- 

• sche gegevens, ook gesproken over de 
mishandeling van bejaarden door hun 
kinderen of kleinkinderen. 
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TEN GELEIDE 
Aids-test 

maken tussen de belasting die de 
functie meebrengt en de belastbaar-
heid van de sollicitant. Spropositivi-
teit voor Aids lcan daarbij, anderS dan 
bijvoorbeeld een zwakke rug bij ,een 
straterimalcer;:geeti factor, van dock-
slaggevenile...betekenk zijn. ' 

Het 	,unngsbeleid; van. Philips is 
re test poSitief is Mtgevalleii, *0,4 ,bovendiem3Weiiiig 	Gezien de 
gevraagd opnieuvi-  een test te liten ,mate van,  verspreiding van het 100- 
dein door de medische clienst van Phi- virus zal 	 maar zier 
lips. Is de AdtkOnSt Wedettion'ogeto- weinigsertipositieVen onder 	Ka- 
positiefrolan wordtde'Sollidtiniepro- thalami!'" tegenkomen; het' bedrljf 
cedUre afgebtoken• 	 sPreekt zelf oolevari maar een of Mee 

Deze handelwijze is weinig•effectief , gevallen per jaat. 
en heeft bovendiert.kwalijke maat- 	De-  kwalijke kant van de richtlijnis 
scliappelijke gevolgen. Philips' verde- dat de: aan0telliUgskeutingen in het 
digt zijn beleid door to zeggen-  dat de liedrijfsleVen'iiierinee'sluipenderwijs 
keuring 'tevens dient voor de' collet- ‘Vordetruitgebteid met een nieuw ele- 
tieve iiektekciSteriverzeketing van ment: onderzoek- 	op kans eat 
het bedrijf en voor' het bedrijfspensi- nieuwe 	' wetk2lether 	!of 
oenfonds. Dit overtuigt allerrninst,'. 	-neemster opterinijn ziek zal worden. . 

	

Geen enkele, ziektektastenverieke-, 	afgezien. van de onzekere- 	vodr,  
raar in Nederland, ziekenfonds of* spellende wOrde' van ,,Aids-test" 
ticulier, vraagt om eeII ,,Aids4test".' *Wilt hietinee : de. den!,  opengezet 
De' • collectieve .;zielitelcOSteuverzelce-,. voor. de invitetingyaWalleilei andere- 
Ting van Philips zou de eerste zijn die VOOriPellebdeMed;klie tests, bijvoor-
seropositiviteit gaat,hanteren,',41S te,-; .`beeld op' leifelijkeYVittiaatheid VoOr 
den om iemand uit te:::01Mten. In het: 	bepaalde :aandOeningeil.` Het „techt.. 
Nederlandse denkeit. over ziektekos-; UP.Mbeir VOot-bepaalde (rksico)grbe- 
ten past een dergelijke opstellingniet.; pen. dteigt :OP die Mahler' gaandeweg 

te wcirden4tgehold. „.... 	, 	
be 

	

. 	.• 

	

Het argument Vol 'het 12'ecrtijfitteri- 	Philips zou erhetet aan doen zich te 
sino/if00.5:'ileugt evethnin. Als wordt confOrMOten .*PideOP*illgenk.flie 

	

ebyttodec iefilpd' die 'Set OPOsi- 	brede kring (de artsenorganisatie 
lief, ee'legitetle-Wris7bidOlit'Aitte--;kbald; Oezendbeidettad;liefietiale 
!:iPtArj*Iteiieti en' daaraan: binnen 	"CtiiriMisii6AidOeStrijrlirig)ileVeit,:gkl 
beperkt 'iota" jaren 	overlijden,. 'deiC'organisatieS,  bepleitert14uiter4te 
betekentdit dat de „In!inStr'...die.:,liet --tetOgliondendheid•-• Met .  de  
penOoenfondt zou behalea-doci sett* for: woo* wordt het,  ,tied die Op-
pOsitieVeu uit te sluiten,'-slecbtl Mini- .vattiUgeken**astteleggeifin'wette- 
niaal. 	zijn. De greet§te 	;,lijICe 000 	bet:teixebi. ten... ,Or- 
re werkgever van.NederlandPiSt het ieidiOtteteerilmiriSt: of voor de toe- 
niet zulke kosten bij voorbaat,te 	gang' 	tot 4ektekostenveriekering en 
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AIDS-RICHTLJJND  E 	van Philips 
bij sollicitaties rust op weinig 

deugdelijke argumenten. Het .con-
cern vraagt bij, aanstellingskeuringen 
of de sollicitant(e) wel eens op be-
smettingmet het Aids-virus ender 
zocht, en zo ja,-  wat daarvan het resul-
tant was. Wie aangeeft dat een vroege- 

• 

len VoOriMinen. 
Een-belangrijker bezwaar tegen het, 

Philips-beleid eclat& dat .biettnee 
alle'seropositieyen Over een kam wor 
den gekhormt Nog onbekend is We/ 
groot de Icansis dat een met het ?kids-
virtis besnetpersoon de zt kte ook 
daadwerkelijk .ontWikkelt. 'Mot 
op grond van kansberekeiting ahe se-
topositieVen een baan bij het bediljf to 
ontzeggen, neemt Philips een onver- 
antwoord :voorschovcip.'de toekomst. 

Daa.rbij komt eat tetopositieve4 fei-
telijli niet ziek zijn en heel., goed in 
staat 	htua. Wei*: te cloert•  De ntedi-. 
Sche' aanstellingskeuring, ..gia',!*!, de' 
heersende ..mertiug-  :in 	bediti$- 
ezondheidszorgi  Mag slecht*dienen 

k 	nitAn-het-belang  van het 
- 	van de sollicitant een ifweguitto 

PerisicienfOritli: 	 • 

. En dat niet-alleen op national M-
ve.at4- maar ook in Pgobee.s verband. 
Ook de,'EG Underioekt-, sollifititanten 
'OP heametting IMO het Aid.v*iik,'H 
zij bet op andere gronden,; eh: Met 
a0clete- PeaitagevOlgOP:, 	sernPnsi- 
.tieve sollicitant wordt niet ofgewezen, 
maar veLin:,zijii.techten werkne-
inet.;beperkt.  

Het is ae:itiog deZerhandelvitize 
vane de w'xii0titienzeet op geiPaiiiien 
voet staat met het in gloptiege verdra-
gen vaitgelegdOeclit op. „i,lije :oe- 
ga00:teC bet,  atbetdtt 	als het 
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die des ineer Icleftati  Oni • t MOP! 
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I Een VVD-lid in discussze met het panel over Liberaal Bestek ,'90. 

SELECTIEBELEID ALLEEN RECHTSGELDIG NA INSTEMMING ONDERNEMINGSRAAD t/i/ 	p 
• • 	 • •  et„ 

Philips overtrad mogelijk wet met regeling tegen Aids 
Van onze medewerker 

AMSTERDAM -- De stornt van 
verzet tegen het beleid van Philips 
seropositieve sollicitanten te we-
ren, is gaan liggen nu Philips de 
uitvoering van dit beleid, voorlo-
pig heeft opgeschort., Maar daar-
mee is het probleem zeker nog 
niet uit de wereld. 

In deze affaire is opgevallen dat minis-
ter be Koning van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en , staatssecretaris 
Dees van Vollcsgezondheid zich zo on-
aangenaam verrast toonden. Maar al 
vanaf het begin van de Aids-discussie 
was volStrelct duidelijk dat onderzoek 
naar besmetting met het Aids-virus ge-
gevens kan opleveren met eert kapitale 
waarde. 

Dat de ministers zich daarvan bewust 
moeten zijn geweest, kan geconclu-
,deerd worden_ uit het feit dat het lcabi- 

net nog maar kortgeleden toestemming 
heeft gegeven voor een Aids-test bij het 
afsluiten van een levensverzeltering. 
Voor werkgevers die een eigen risico 
dragen voor de Ziektewet en een pen-
sioenfonds in eigen beheer houden, ligt 
het belang van een Aids-test natuurlijk 
precies gelijk. Dus de verrassing van de 
ineest betrokken ministers deed niet ge-
loofwaardig aan. Het had er meer van 
weg dat zij een gebrek aan beleidsvor-
ming in het kabinet wilden maskeren. 

Tevens viel op hoe andere grote werk-
gevers, waaronder de EG, probeerden 
de indruk te wekken dat besmetting 
met het Aids-virus voor hen op zichielf 
geen aanleiding vormt voor afwijzing 
van een sollicitant. 1k heb wel eens een 
beter verhaal gehoord. Totdas het te-
gendeel blijkt lijkt het raadzaam ervan 
uit te gaan dat het kij deze werkgevers 
niet anders ligt dan tot voor kort bij 
Philips. 

Overigens vallen niet alleen de direr  

tie van Philips, maar ook de centrale 
ondernerningsraad verwijten te maken 
over het gewraakte selectiebeleid: De 
regeling wordt sinds oktober 1987 toe-
gepast. Krachtens artikel 27 lid 1 sub f 
van de Wet op de Ondernemingsraden 
dient de ondernemingsraad met een 
dergelijke regeling in te stenunen, Zori-
der instenuning van de onclerneitlings 
raad kan de regeling niet rechtsgeldig 
tot stand komen nosh ten uitvoer wor-
den gebracht — tenzij de cao daartoe de 
mogelijkheid biedt. 

Uit de verklaringen' van Philips blijkt 
nets van een dergelijke instemming 

Ivan de ondernemingSraad of de, vakor-
ganisaties. Zijn deze werknemersorgani-
saties misschien geheel gepasseetd, of 
hebben ze titten te slapen? 

Als dat het geval is, kin= de opschor-
tingslieslissing van Philips, wel in een 
ander daglicht te staan;want dan is dat 
besluit wellicht niet vrijwillig genomen, 
maar onder druk van mogelijke rechts-
maatregelen. 

Een Philips-woordvoerder was don-
derdag voor de televisie niet erg duide-
lijk. Hij zei dat het nieuwe criterium 
over Aids-besmetting geen verandering 
van het aanstellingsbeleid inhield, maar 
juist een concrete invulling daarvan. 
Een dergelijke subtiliteit lijkt duidelijk 
toegesneden op de zojuist genoemde be-
voegdheid van de ondernemingsraad om 
een veto uit te spreken over een nieuw 
aanstelllingscriterium. 

Ondertussen is het probleem van de 
selectiecriteria voor sollicitanten zeker 
nog niet opgelost. Uit een enquete onder 
de leden van de Nederlandse Vereniging 
voor Personeelsbeleid bleek dat de 
meerderheid verwacht dat besmetting 
met het Aids-virus in de toekomst wel 
degelijk een rol zal gaan spelen bij solli-
citatieprocedures. Ten minste, als er 
geen beperkende maatregelen komen in 
de cao's of in de wet. 

Een dergelijke wetgeving is aan ons 
rechtsstelsel niet vreemd. Het bevat 
verschillende, deels strafrechtelijk ge- 

-sanctioneerde, discriminatieverboden. 
Ook legt de Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers aan werkgevers in begin-
sel de verplichting op een bepaald per-
centage gehandicapte werknemers in 
dienst te hebben. Bij-  deze bepalingen 
zou zeker ook een verbocl passen om 
besmetting met het Aids-virug als crite-
rium te hanteren bij een sollicitatie. 

Maar waarschijnlijk verdient het de 
voorkeur de selectie in breder verband 
te beschoinven, omdat nieuwe measche 
teclmieken morgen weer een ander se-
lectiecriterium ktumen aanreiken.• In 
dat bredere verband is de vraag aan de 
orde of voornamelijk geld en techniek 
de vormgeving van onze samenlaing 
bepalen, of wellicht normen die ook nog 
een beetje herinneren aan de gelijke 
verdeling van arbeid en ontplooiings-
kansen? 

De wetgever heeft zich wel eens met 
onbenulliger zaken beziggehouden. 

DIENAND CHRISTE 

„op 
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AN BLEICH en Oost-Suriname 
begin januari in de Memre Boekoe-ka-
zerne dat het Surinaamse leger niet met 
„terroristen" zal onderhandelen en het 
junglecommando daarom „tot de laatste 
man zal wegvagen". Het is nog niet dui-
delijk wat de precieze spelregels zijn die 
de nieuwe president van Suriname daar-
over heeft afgesproken met Bouterse. 

Na de Verenigde Staten hebben ook 
Venezuela en Brazilie gezegd hun finan-
ciele bijstand aan Suriname te hervatten 
nu er een nieuwe regering in Paramari-
bo is gekomen. Nederland zal eerst in 
Paramaribo gaan praten over de voor-
waarden voor hervatting van de ont-
wikkelingshulp. De Amerikaanse bij-
drage is overigens een schijntje vergele-
ken bij de humanitaire steun die Den 
Haag sinds december vorig jaar al aan 
Suriname verstrekt met voedsel en me-
dicijnen via zending en missie. 

en van het presidentieel paleis naar de 
.ninisters Grep, Alimahomed, Adjodja, 

Foto ANP 

-ouvvt manier 
en bij Defensie 

ren van afzonderlijke materieelplannen 
er niet meer voldoende zal zijn om de fi-

Tian r;,.,•;,-,0 van allP nlannnn OD Defensie 

De Nederlandse regering lijkt onaan-
genaam verrast door de Amerikaanse 
beslissing om de ontwikkelingshulp 
voor Suriname te hervatten. De rege-
ring zou zich vooral gestoord hebben 
aan het feit dat Washington geen over-
leg heeft gepleegd over de hervatting, 
en Den Haag zelfs niet van te voren op 
de hoogte heeft gesteld van het besluit. 
Dit ofschoon de VS en Nederland de 
afgelopen jaren regelmatig van gedach-
ten hebben gewisseld over Suriname en 
ontwikkelingshulp. 

Een woordvoerder van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken in Den Haag zei 
dinsdag dat hij de Amerikaanse hulp 
„niet wilde kleineren", maar dat Neder-
land alleen al aan humanitaire en nood-
hulp een bedrag naar Suriname heeft 
overgemaakt dat „vele malen groter" is 
dan de ontwikkelingshulp die de VS nu 
willen hervatten. 

Onderhandelaars 
akkoord over 
wegvervoer-cao 

Van onze verslaggever 
UTRECHT — Werkgevers en werk-

nemers in het beroepsgoederenvervoer 
zijn dinsdag tot overeenstemming ge-
komen voor een nieuwe cao. De drei-' 
ging van acties is hiermee voorlopig 
weggenomen. In de afspraken zijn als 
belangrijkste elementen opgenomen 
een loonsverhoging van een procent en 
een extra roostervrije dag voor het per-
soneel van 16 tot en met 39 jaar. Het 
totale pakket aan arbeidsvoorwaarden 
gaat de werkgevers 2,66 procent meer 
kosten. 

Werkgevers noch bonden zijn geheel 
tevreden. De vakbondsleden krijgen het 
resultaat „neutraal" voorgelegd, zonder 
positief advies van de onderhandelaars. 
Aan de andere zijde constateerde onder-
handelaar Bergmans namens de werk-
gevers dat van hun verlangens weinig 
was overgebleven. 

Woordvoerder Bert Duijm van de 
Vervoersbond FNV noemde het resul-
taat te mager. Een looneis van 3 tot 4 
procent is teruggebracht tot een. De eis 
van vijf roostervrije dagen is ook niet 
gehaald. Overigens erkende Duijm dat 
een aantal verslechteringen die de 
werkgevers hadden voorgesteld, ook 
van tafel is gegaan. 

Er zijn wel afspraken gemaakt over 
een zogenoemde chauffeurs-pool, een 
gemeenschappelijke personeelsdienst 
waaruit de werkgevers reserve-perso-
neel kunnen putten. Deze pool is van 
belang voor het aantrekken van jong 
personeel en voor de scholing van de 
chauffeurs. 

„Als je bedenkt dat we het overleg 
zijn begonnen met het actie-zwaard bo-
ven onze hoofden, dan niogen we niet 
ontevreden zijn", concludeert Berg-
mans tenslotte. Duijm stelt vast dat „de 

1-qnties eraf zijn". In de ko-
'^ leden beslissen. 

ers en vak 

Koorts 
HET BELANGRIJKSTE nieuws 
I 	wordt ons al dagen lang onthouden. 
Met voorbedachten rade, ben ik bang. 
De griep. De griep raast door het land, 
en maakt met kille vastberadenheid z'n 
slachtoffers. Voorpaginanieuws zou ik 
zo denken. Maar nee. Hoe kan dat? Is 
het een nieuwe variant? Is er geen kruid 
tegen gewassen? 

Het begon zo ongeveer een week gele-
den. Bij bosjes vielen ze om me heen. Ik 
ontwikkelde me onmiddellijk tot een 
eersteklas verpleegster, want je moet 
wat, nietwaar? Rende naar apotheken 
en drogisten. Haalde laxeermiddelen in 
huis, die ook niet hielpen. Geen wonder, 
dacht ik achteraf, want diarree hadden I 
ze toch al. Hoe nu? Ben ik op moord uit? 
Ben ik een beetje in de war geraakt? 

Koortsachtig probeer ik me de ge-
beurtenissen van de laatste dagen voor 
de geest te halen. Pak ook de voorpagi-
na's er nog maar even bij. Kolencentra-
les. Nee. Files. Nee. De straat is afgezet, 
maar dat is voor iets anders. Nog een 
berichtje over knuppels. Die zijn be-
steld, maar worden niet geleverd. Of 
zoiets. Belachelijk, het honkbalseizoen 
is toch al lang voorbij? Geen woord over 
de griep, alweer niet. 

Komt het misschien door dat bezoek 
van J. ? Nicht J. uit Dordrecht? Op een 
kwade middag stond ze, zonder aankon-
diging, zo maar voor m'n deur. Die had 
de straat duS wel in kunnen komen. Ze 
wilde thee, geen koffie met een dubbele 
cognac, hoewel ze niet eens ziek was. En 
zeuren! Over X, U, Z, en A, die ik niet 
ken. En over opvoeding. Een flinke tik, 
zo op z'n tijd... Eruit, mens, of ik sla! 

Weet u, ik vind slaag het ergste wat er 
is. Nooit last van gehad, gelukkig. Aan 
mijn lijf geen polonaise. En ook niet aan 
dat van m'n kinderen, kindskinderen, 
en de rest van de wereldbevolking. Zo, 
dat heb ik tenminste weer even gere-
geld. 

Wat was dat nou precies met die 
knuppels? Hard hout? Ze leren het ook 
nooit, die Oostenrijkers. Of zou het mis-
schien voor een nieuw type ski's zijn? 

Het voordeel van zo'n uitgaansverbod 
is dat je ook door niemand wordt lastig-
gevallen. Aileen het zoemen van de 
graafmachines in de, straat. En het ge-
rinkel van de telefoon. C. belt, in tranen. 
Het is zo ver. De griep heeft haar te 
pakken. „Ga liggen!" schreeuw ik in een 
poging tot kalmeren. „Verroer je niet! 
Want denk erom, ze slaan, die krengen, 
die bacillen." 

Ik wankel naar het raam. De meeu-
wen krijsen. Ineens zie ik ze de hoek om 
komen, met hun helmen en hun unifor-
men. De nieuwe houten knuppels in de 
hand. Wel geleverd? Is dat mijn deur? 
Mijn God, wat is het koud. Ik heb, geloof 
ik, toch verhoging. 

Aids-test Philips 
Vervolgiran pagina 1 

Volgens :de arisen die het arti - 
kel schrevetai mag besnietting =op zich 
geen reden -tot afkeuring zijn omdat 
geen sprake is van ziekte. Een seroposi-
tieflcah in een laterstaditiiiide,(clodelij7 
ke) ziekte ontwikkelen Maar dat geldt 
slechts -voor, een deel van le groep. 

Een woordvoerder van Philips Neder-
land .zegt.  .clat het Concern wel oP 
hoogte is van het .afwijiencle KNIAG-
standpunt maar niettemin eigen beleid 
wil voeren. ;;Het KNMG-standpunt 
staat, begrijP ik,' ter ,discU.Siie. Voor ohs 
speelt mee dat 'de aanstellingskeuring 
meteen kerning is voor de toegang tot 
de ziekteverzekering van, Philips. en het 
bedrijfspensioenfonds. Bij keitringen 
kijken we 'nag ernstige ziekten en-  ids 
is zo'n einstige, iiekte." Volgens de ,  
woordvoerder zijn de gevolgeir van de 
maatregel niet groot. ,,Het  gaat slechis 
om eeri tat twee gevallen,:per jut viaar-
in dit'een rol speelt." 

Circulafire 
Het nieuwe beleid bij PhiliPS is vistge.7 

legd in een circulaire van het hoofd van 
de Bedriifsgerzondheidsdienst van Phi-
lips Nederland, H. Scheijde. De circulai,  
re is in oktober vorig jaar  
aan de perseneelsdiensten; bedrijfsart-
sen en, bechtfsverPleegICtintligen van 
Philips On geeft aan hoe Cleze .dieniten 
moeten reagereu.hp allerlei vragen die .  
met de ziekte 'Aids to maken 

Zo wordt bijvoorbeeld 	in de circulaire 

beh_elia:b.....bedi_n_uk,91,,,Se‘sda..ro:PesatWfilnimelif,pziieelfiviriiie;liseedinegeAvaiadSr 
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Snelheidscontroles op brug 
sorteren weinig effect 

DORDRECHT (ANP) — Snelheids-
overtreders zijn hardleers. Dat is de 
conclusie van de verkeersgroep rijks-
politie in het district Dordrecht, nu de 
resultaten bekend zijn van de snelheids-
metingen die eind vorige week zijn ver-
richt op de brug over de Noord bij 
Alblasserdam. 

Dit weekeinde reed 5,5 procent van 
' de weggebruikers hier te 4rd. Tijdens 

strenge snellteidscoraroles in november 
vorig , jaar Wired de rijkspolitie op de-
zelfde brug ruin vijfduizend bekeurin- 

, gen uit :Wegens te hard rijcleif. 
In november reed nog 3 procent van 

de autOMObilistieii:tellard: Er:werd toen 
voor,een nuljoen gulden aan boetes uit-
gedeeld.: Zondag bekeurde de politie 
zelfs 11 procent vane de aittori,jders. Op 

als leV.enigeiaarlijk• bekend staande 
smalle brug 'zijn alias november 'twee "  
mensen 	catteltildcen om het !even 
gekomen. Zaterdak: , vielen door een 
frontale biasing twee zwaar gewonden. 

YroUw bekent zes, juar 
. • oude moord op. dochtertje 

RIDDERKERK (ANP) Een 25-ja-
Lige vrouw uit Ridderkerk heeft be-
kend zes jaar geleden haar bijna twee 
jaar oude dochtertje te,hebben gedood. 
Ze is door de politie aangehouden. 

De zaak !twain vorige week maandag 
dan het licht toen .4aar zoontje van een 
jaar met erzistigtersentetselift het Rot-
terdainse Dijkrigtziekenhtti.s werd opge-
nonien. De arisen kwamen tot de con-
clusie clat hier: sprake was van kinder-
mishancleling. Aan de politie gaf de 
vrouw niet alleen de Misharicleling van 
haar' zciontje toe, maar bekeitde dok 
haar dochtertje door $istikking om het 

' levet' te hebben gebrOcht. 

11 it 

8 

DEELNEMERS WERELDWIJD CONGRES LOVEN BELEID 

Nederlandse aanpak Aids 
internationaal voorbeeld 

Van onze correspondent 
WIO JOUSTRA 

LONDEN — Nederland bekleedt op het terrein van de Aids-bestrij-
ding een internationale voorbeeldfunctie. Andere landen zien vooral 
de spuitomruil voor drugsverslaafden en de constante dialoog tussen 
politiek en homobeweging over preventieve maatregelen tegen de 
verspreiding van het Aids-virus als voorbeelden van een verstandige 
aanpak van de ziekte. 

Arts gewaarschuwd 
na ongewild meedelen 
uitslag van Aids-test 

AMSTERDAM (ANP) — Het Me-
disch tuchtcollege in Amsterdam heeft 
een waarschuwing gegeven aan een 
Amsterdamse internist, omdat deze vo-
rig jaar de uitslag van een Aids-test had 
meegedeeld aan een patient die daar 
beslist niet van wilde horen. De klacht 
van betrokkene dat de Aids-test tegen 
zijn wil was uitgevoerd, wees het tucht-
college af. Dat bleek niet te bewijzen, 
aldus de uitspraak. 

De advocaat van de klager, mr J. Wes-
tenberg, heeft dit dinsdag meegedeeld. 
De patient meldde zich bij de internist 
met klachten over vermoeidheid. Beslo-
ten werd tot een uitgebreid bloedonder-
zoek. Klager beweert dat hij de arts toen 
heeft gezegd geen Aids-test te willen; de 
internist ontkent dat. 

Drie weken later kreeg hij te horen 
dat de resultaten van het bloedonder-
zoek geen reden tot ongerustheid ga-
ven. De uitslag van de Aids-test was 
echter nog niet binnen. Klager schreef 
daarop direct een aangetekende brief, 
waarin hij verklaarde geen prijs te stel-
len op die uitslag; Drie dagen later werd 
die hem toch telefonisch meegedeeld. 

Westenberg noemt de uitspraak van 
het medisch tuchtcollege van princi-
pieel belang. Los van het feit dat de 
uitslag voor betrokkene gunstig was, 
„kunnen artsen hieruit leren dat zij 
voorzichtig moeten omgaan met de ge-
gevens van hun patienten". 

Dit is vernomen van deelnemers aan 
het internationale Aids-congres in Lon-
den. Het driedaagse congres is georgani-
seerd door de Wereld Gezondheidsorga-
nisatie van de Verenigde Naties (WHO) 
en de Britse regering. De medisch advi-
seur van het kabinet-Thatcher, Sir Do-
nald Acheson, heeft zich positief uitge-
laten over de twaalf proefprojecten on-
der drugspuiters in Engeland en Schot-
land. De projecten zijn gebaseerd op het 
Amsterdamse model van schone spuiten 
en gratis condooms. 

De Australische minister voor Volks-
gezondheid, dr N. Blewett, heeft zich 
vorige week eveneens van de Neder-
landse Aids-bestrijdingswijze op de 
hoogte gesteld. In de Verenigde Staten 
leidt vooral de kwestie van de spuit-
omruil tot heftige discussies. Volgens de 
Nederlandse delegatie bij het congres 
tonen de meeste andere westerse landen 
grote interesse voor de bestrijding van 
Aids in Nederland. 

Het is voor het eerst dat op politiek 
niveau zo'n massaal congres over een 
besmettelijke ziekte is georganiseerd. 
Het werd dinsdag geopend door de Brit-
se prinses Anne, die afweek van de oor-
spronkelijke tekst van haar toespraak 
en verklaarde dat Aids „een klassiek 
eigen doelpunt, gescoord door het men-
selijk ras, een zelf toegebrachte wond" 
was. Verschillende artsen benadrukten 
vervolgens dat Aids een virusziekte is 
en dat geen enkele groep de schuld mag 
worden gegeven voor het optreden er-
van. 

Van de 160 lidstaten van de WHO 
nemen er 150 aan het congres deel. 
Meer dan honderd delegaties worden 
geleid door de eerst verantwoordelijke 
bewindsman of -vrouw op het terrein 
van de volksgezondheid. 

De boodschap van de WHO liegt er 
dan ook niet om. De directeur van het 
speciale Aids-bestrijdingsprogramma, 
dr J. Mann, waarschuwde dinsdag voor 
een „potentieel explosieve wereld-epi-
demie". Hij deed een beroep op alle 
lidstaten van de WHO voorlichtings-
campagnes en andere educatieve pro- 
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gramma's in het leven te roepen om de 
verspreiding van Aids zo veel mogelijk 
tegen te gaan. 

De WHO heeft voorspeld dat het aan-
tal Aids-gevallen in de wereld dit jaar 
zal verdubbelen. Aan het begin van 
1988 waren ruim 75 duizend Aids-ge-
vallen in de wereld officieel bekend, 
maar volgens de organisatie is het heel 
goed mogelijk dat dat maar de helft is 
van het werkelijke aantal. 

Dit jaar zal het aantal bekende geval-
len zich volgens Mann verdubbelen. In 
1991 zal de wereld een miljoen Aids-
patienten tellen en zal Aids de belang-
rijkste doodsoorzaak onder mannen tus-
sen 25 en 34 worden als verdergaande 
politieke maatregelen uitblijven. Mann 
verwacht dat tegen 1991 de helft van 
alle Aids-gevallen door heteroseksuelen 
zal worden overgedragen. 

In de' Nederlandse delegatie, die 
wordt geleid door staatssecretaris Dees 
van Volksgezondheid, is de stemming 
iets positiever, hoewel uit de laatste cij-
fers van de Amsterdamse GG en GD 
blijkt dat een op de drie spuitende 
drugsverslaafden in die stad met het 
Aids-virus is besmet. 

De prognoses van de WHO voor het 
aantal te verwachten gevallen in Neder-
land kloppen de laatste tijd niet omdat 
er minder gevallen zijn dan voorzien. 
Het aantal Aids-gevallen in Nederland 
verdubbelt zich niet na twaalf maar na 
veertien maanden. 

Dees verklaarde op het congres dat de 
internationale prognoses nog steeds ver-
ontrustend zijn. Hij deed een beroep op 
zijn collega's om vanwege de indrin-
gendheid van het Aids-probleem „niet 
te schromen oplossingen als spuitomruil 
ter hand te nemen, omdat dergelijke 
maatregelen een rem kunnen zetten op 
de verdere verspreiding van het virus". 

Nederland heeft voorts gepleit voor 
het achterwege laten van protectionisti-
sche en repressieve maatregelen. Vol-
gens de voorzitter van de nationale com-
missie voor Aids-bestrijding, prof. 
E. Roscam Abbing, zijn dergelijke maat-
regelen contra-produktief. „De roep om 
repressieve maatregelen tegen Aids-pa-
tienten is gemakkelijker te weerstaan 
indien kan worden verwezen naar in-
ternationale samenwerking op het ter-
rein van de preventie en voorlichting", 
zo verklaarde hij het nut van het inter-
nationale congres. 
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„Artsen bij Philips hebben 
weinig ruggegraat getoond" 

E PHILIPS-richtlijn 
over Aids? De goede stap is dat ze hem 
voorlopig hebben ingetrokken." Dr 
P. van Wely, tot vorig jaar directeur van 
de medische dienst van Philips, snapt 
niet hoe de jongens, die hij nota bene 
zelf heeft opgeleid, ooit tot het besluit 
zijn gekomen seropositieven als werk-
nemer af te keuren. 

Van Wely is inmiddels met pensioen, 
maar hij geldt in de bedrijfsgezondheids-
ktmde als een grote deskundige, vooral 
op het gebied van de aanstellingskeurin-
gen, een onderwerp waarop hij is gepro-
moveerd. „Ik weet niet precies hoe ze 
tot hun besluit zijn gekomen, maar ik 
begrijp er niets van. We hebben bij Phi-
lips jarenlang een duidelijk beleid ge-
kend. Dit verschijnsel past daar niet in." 

Het besluit is wat hem betreft „min-
stens onverstandig", vooral ook omdat , 
het om Aids gaat. „Bij een andere ziekte 
was het misschien niet zo als een bom 
ingeslagen. Hoewel die al in oktober 
vorig jaar is gevallen en pas een paar 
weken geleden is ontploft." 

Risico's 
De Philips-artsen hebben hun beslis-

sing altijd verdedigd met het argument 
dat seropositiviteit voor de ziektenkos-
ten- en de pensioenverzekering te grote 
financiele risico's met zich meebrengt. 
Van Wely begrijpt de afweging van de 
artsen, maar is het er niet mee eens. 

„Ik kan me voorstellen dat de artsen 
concluderen dat de risico's groot zijn en 
dat ze het zekere voor het onzekere 
willen nemen. Maar het is te klinisch. Ze 
beseffen niet welke repercussies het 
heeft in de maatschappelijke en politie-
ke sfeer. Want je sluit met zo'n beleid 
wel een heleboel mensen uit van werk." 

Uitgangsptun voor Van Wely is dat 
een Aids-test uit den boze is zolang niet 
is bewezen dat seropositiviteit iets te 
Taken heeft met de arbeidsgeschikt-
heid van een sollicitant. Een standpunt 
dat wordt gedeeld door de artsenorgani-
satie KNMG. 

Van Wely: „De aanstellingskeuring 
moet een functiekeuring zijn. De uitslag 
zoals wij hem bij Philips altijd hebben 
gehanteerd, gaat in termen van werk, 
net in termen van gezondheid. Dan zeg 
je bijvoorbeeld: ploegendienst is net zo 
geschikt. Of: staand werk met die voe-
ten? Nee. Je krijgt een profiel van werk 
wat een man we kan. Het is in feite de 
definitie van sociale bedrijfsgezond-
heidszorg: bescherming en bevordering 
van de gezondheid van de werker, via 
Inanipulatie van het werk." 

Bij een aanstellingskeuring moet het 
voordeel van de twijfel altijd bij de solli- 

, 	citant liggen, vindt Van Wely. „Als be-
drijfsarts moet je het financiele risico zo 
ver mogelijk van je afhouden. Dat is 
altijd een onzekerheid." 

Hij ziet eigenlijk maar een reden een 
sollicitant medisch af te keuren. „Ai-
leen wanneer je zeker weet dat een man 
binnen korte tijd zal uitvallen, omdat hij 
bijvoorbeeld snel moet worden geope-
reerd. Dan kun je zeggen: wat heeft het 
voor iin om hier tot een aanstelling over 
fa crawri7" 

AIDS-TEST 
De Philips-artsen hebben bakzeil' 

gehaald. De richtlijn om 
sollicitanten af te keuren bij 

besmetting met het Aids-virus (als 
ze seropositief zijn) lokte een 

zodanige stroom reacties uit, dat 
voor Philips niets anders restte 
dan die richtlijn op te schorten. 

De ethische discussie gaat voort. 
Welke rechten en plichten hebben 

bedrijfsartsen bij 
aanstellingskeuringen? En welke 

rol vervullen ze bij 
verzekeringskeuringen? „Als je 
ziet hoe verschillend artsen dan 

oordelen, kun je vaststellen dat de 
willekeur groot is." 

De kwetsbare plekken van de 
bedrijfsgezondheidskunde. 

Bedrijfsarts bezig met een keuring. 
Foto Hans Kouwenhoven 

matig in de trant van: 'tjee, hoe zal dat 
aflopen met die man of vrouw', of: 
'straks krijgen we de hele verzekerings-
wereld over ons been'. Men voelt ver-
antwoordelijkheid en is geneigd op ze-
ker te spelen, dus af te keuren. En dat is 
nou juist wat je net moet doen. Nu het 
zo'n gevoelig onderwerp als Aids is, 
waarbij de kortsluiting wordt gemaakt 
naar discriminatie van homoselcsuelen, 
gaat het mis. 

„Het merkwaardige is bovendien dat 
verzekeringsinstanties vaak coulanter 
zijn dan de arts. Ik kan me discussies 
herinneren over nierpatienten die dia-
lyse nodig hebben. 'Wat is het risico? 
Ziekte, verzuim, sterfte.' Er waren be-
drijfsartsen die dat net aandurfden. De 
mensen van de pensioenfondsen zeiden 
dan: 'waarom Met? Wees nou toch niet 
roomer dan de pans. Dokter, dat risico 
nemen we mee'. 

„Dat is een raar fenomeen. Pensioen-
verzekeraars durven best wat aan. De 
werkende bevolking is relatief gezien 
heel gezond. Het financiele risico is alge-
meen niet zo groot. 

„Ons verzekeringsstelsel is gebaseerd 
op solidariteit. Als je dat verlaat, krijgje 
Amerikaanse toestanden. 'Rookt u? 
Drinkt u? De statistiek geeft aan dat dat 
niet goed is. We nemen u niet aan.' 
Statistieken gaan op voor massa's men-
sen, niet voor individuen. In Amerika 

1,..A.Airnart 	rnlrare afireuren 

ven. Plomp is aan de VU direct betrok-
ken bij de opleiding van bedrijfsartsen. 

Ook hij benadrukt dat een aanstel-
lingskeuring veer alles een functiekeu-
ring moet zijn. „Selectief keuren — dus 
de beste uitzoeken — mag met. Het gaat 
om de geschikte persoon op de geschikte 
plaats." 

Met andere woorden: iemand die 
kleurenblind is, is net geschikt als elek-
tromonteur, want hij kan de gekleurde 
draadjes net onderscheiden. Maar voor 
andere functies kan hij prima zijn. Of 
iemand met een oog, die- geen diepte 
ziet, moet net op een kraan zitten, maar 
kan heel goed een administratie voeren. 

Uit onderzoek van Plomp blijkt ech-
ter dat werkgevers bij aanstellingskeu-
ringen risico's willen schatten: is die 
man of vrouw wel produktief genoeg?, 
hoe groot is de kans op verzuim? ,De 
praktijk wijst uit dat een aanstellings-
keuring niet alleen een keuring is in 

Dat wil zeggen dat een bedrijf bepaal-
de evidente financiele risico's probeert 
te vermijden. Dat is de overweging ge-
weest bij Philips om naar Aids-besmet-
ting te vragen. Plomp: „Op zich vind ik 
het verschijnsa dat mensen op grond 
van een bepaalde aandoening worden 
afgekeurd, met verkeerd. Dat komt ook 
vrij algemeen voor. 

„Wat dat betreft verbaast de commo-
tie mij een beetje. Het komt doordat 
Aids, Aids is. Er wordt bij keuringen 
ook gevraagd mar epilepsie of suiker-
ziekte. Van vrouwen wil de arts weten 
hoe de menstruatie verloopt in verband 
met zwangerschap." 

Onder de medische paraplu kan veel 
worden gevraagd. Sollicitatiegesprek-
ken en psychologische tests zijn aan veel 
codes gebondeu die de sollicitant be-
schermen. Dat is voor medische keurin-
gen nauwelijks het geval, meent Plomp. 

PM, 

Hij volstaat met een positief of negatief 
advies. 

Een bedrijfsarts is niet alleen afhan-
kelijk van een bedrijf, maar ook van de 
werknemers. De arts dient als het ware 
twee heren. Plomp: „Hij moet altijd ba-
lanceren. Enerzijds heeft hij het ver-
trouwen van werknemers nodig, ander-
zijds moet hij naar het bedrijf toe aange-
ven wat wel en net acceptabel is. Daarin 
moet hij wel duidelijkheid verschaffen 
over zijn onafhankelijkheid." 

Uit onderzoek van de VU-weten-
schapper onder werknemers van bedrij-
ven blijkt echter dat 42 procent van de 
werknemers denkt dat- de werkgever 
over de informatie van de bedrijfsarts 
kan beschikken. De onafhankelijkheid 
van de bedrijfsarts lijkt dus in het ge-
ding. 

De vraag is of een goede belangenaf-
weging mogelijk is zolang artsen econo-
misch gebonden zijn -aan bedrijven. 
Plomp: „Ik denk dat een bedrijfsarts 

...sek1Z•• er eirge..e 1,21,klari mat imam 

Laatste vijf jaar zie je dat werkgevers de 
artsen achtenrolgen met vragen over de 
effectiviteit, het nut: de hele sfeer van 
no-nonsense. Het ouderwetse respect 
voor de geneeskunde verdwijnt. , , 

„Bij Philips wordt de geneeskundige 
dienst vrij hard aangepakt: 'wat leveren 
jullie nou op?'. Ik ken dergelijke uit-
spralcen uit hun eigen stukken. De 
dienst staat onder druk. Mogelijk dat dit 
de reden is waarom ze voor een Aids-
test door de knieen zijn gegaan. Het is 
een veeg teken voor de bedrijfsgezond-
heidszorg: men zwicht voor de werkge-
vers." 

Belangen 
Uit onderzoek is gebleken dat be-

drijfsartsen zelf van mening zijn dat 
aanstellingskeuringen het minst in het 
belang zijn van de sollicitant. Dat bete-
kent dat er geregeld grenzen worden 
overschreden, of in ieder geval dat er te 
weinig rekening wordt gehouden met 
de belangen van de werknemer. 

Plomp: „Bij aanstellingskeuringen 
wordt Wig niet altijd aan een goede 
belangenafweging gedaan. Padenten-
verenigingen beklagen zich regelmatig 
over de ongenuanceerde manier waarop 
mensen met suikerziekte, luchtweg-
aandoeningen, of epilepsie worden afge-
keurd. Dat moet veel zorgvuldiger wor-
den bekeken. Maar keuringsinstanties_ 
hebben de kennis of tijd net, of durven 
eeen risico te nemen."  

verschillende gevallen voorgelegd van 
personen gekoppeld aan functies. Daar-
bij werd de vraag gesteld welke beslis-
sing een bedrijfsarts zou nemen. Plomp 
over dat onderzoek: „Als je ziet hoe 
verschillend artsen dan oordelen, kun je 
vaststellen dat de willekeur groot is. 

„Een aanstellingskeuring is zeer sub-
jectief. Duidelijke criteria over de ar-
beidsgeschiktheid van een sollicitant 
ontbreken. Je bent afhankelijk van de 
arts in kwestie. De hele geneeskunde is 
natuurlijk subjectief. De ene arts zegt 
dat je twee weken moet rusten, de ander 
geeft je pillen. Maar bij een aanstellings-
keuring staan grote belangen op het 
spel." 

Kunnen we nu concluderen dat het 
gewoon een puinhoop is met die aanstel-
lingskeuringen? 

Plomp: „Nou, nee. De onzekerheids-
marges zijn groot. Maar in praktijk 
wordt maar 1 tot 2 procent afgekeurd. 
En niet altijd ten onrechte. Een epilepti-
cus op een steiger, dat is een groot risico. 
Een suikerziekte-patient in een ploe-
gendienst, is wel degelijk problema-
tisch." 

Plomp concludeert wel dat het met de 
rechten van een sollicitant droevig is 
gesteld. Hij pleit voor een beroepsrecht, 
juist omdat het bij aanstellingskeurin-
gen om mike strijdige belangen gaat. 
Een dergelijk recht bestaat wel bij de 
overheid, maar net in het bedrijfsieven. 
In de verzekeringsgeneeskunde is er 
wel een mogelijkheid tegen een beslis-
sing in beroep te gaan. Daar wordt er-
kend dat het om een schatting gaat, 
waarbij fouten mogelijk zijn. 

Plomp: „De onderbouwing van de 
aanstellingskeuring moet beter gere-
geld. Ik denk dat het voor een bedrijfs-
arts heel moeilijk is bepaalde inschattin-
gen te maken. De pretentie moet mis-
schien net zo hoog liggen." 

Gezond 
Oud-medisch-directeur Van Wely 

koppelt de positie van de bedrijfsarts en 
de manier van keuren aan algemene 
ontwikkelingen in de bedrijfsgezond-
heidszorg. „Gezondheid wordt steeds 
meer een-op-een verbonden met goed 
werk. Dus: 'als. je maar gezond bent, 
functioneer je ook goed'. Dus artsen: 
'heel goed keuren, alleen maar hele ge-
zonde mensen'. Als ze in het bedrijf zijn, 
is het: 'zit ze op hun huid dat ze minder 
roken, niet drinken en gezond Leven'. 

„Het is onzin werk en gezondheid 
gelijk te schakelen.Je kunt mensen heb-
ben die hartstikke ziek zijn, maar die 
uitermate goed functioneren. Juist men-
sen die gehandicapt zijn of chronische 
afwijkingen hebben, zijn vaak extra ge-
motiveerd. Die moet je nooit afschrij-
ven. 

„Maar de tendens is er. Bedrijven die 
gezondheid bevorderen door middel van 
fitnessprogramma's, net als in Amerika. 
Het is prachtig, maar het heeft zijn on-
gunstige gevolgen. De balans werk-
mens wordt vergeten." 

Het is volgenv Van Wely een onder-
werp dat in het verlengde ligt van de 
Aids-test. ,Stralts.  krijg je het genen-
plaatje. De toenemende belangstelling 
van bedrijven voor gezonde werkne-
mers zet de bedriifsartsen onder druk. 

e Volt skra wit van DINSDAG 9 FEBRUARI 1988 BINNENLAND 



„Artsen bij Philips hebben 
weinig ruggegraat getoond” 

Van Wely is huniddels met pensioen, 
maar hij geldt in de bedrijfsgezondheids-
kunde als een grote deskundige, vooral 
op het gebied van de aanstellingskeurin-
gen, een onderwerp waarop hij is gepro-
moveerd. „lac weet niet precies hoe ze 
tot hun besluit zijn gekomen, maar ik 
begrijp er nets van. We hebben bij Phi-
lips jarenlang een duidelijk beleid ge-
kend. Dit verschijnsel past daar net in." 

Het besluit is wat hem betreft „min-
stens onverstandig", vooral ook omdat 
het om Aids gaat. „Bij een andere ziekte 
was het misschien niet zo als een bom 
ingeslagen. Hoewel die al in oktober 
vorig jaar is gevallen en pas een paar 
weken geleden is ontploft." 

Risico's 
De Philips-artsen hebben hun beslis-

sing altijd verdedigd met het argument 
dat seropositiviteit voor de ziektenkos-
ten- en de pensioenverzekering te grote 
financiele risico's met zich ineebrengt. 
Van Wely begrijpt de afweging van de 
artsen, maar is het er niet mee eens. 

„Ik kan me voorstellen dat de artsen 
concluderen dat de risico's groot zijn en 
dat ze het zekere voor het onzekere 
willen nemen. Maar het is te klinisch. Ze 
beseffen niet welke repercussies het 
heeft in de maatschappelijke en politie-
ke sfeer. Want je sluit met zo'n beleid 
wel een heleboel mensen uit van werk." 

Uitgangspunt voor Van Wely is dat 
een Aids-test uit den boze is zolang net 
is bewezen dat seropositiviteit iets te 
maken heeft met de arbeidsgeschikt-
lieid van een sollicitant. Een standpunt 
dat wordt gedeeld door de artsenorgani-
satie KNMG. 

Van Wely: „De aanstellingskeuring 
moet een functiekeuring zijn. De uitslag 
zoals wij hem bij Philips altijd hebben 
gehanteerd, gaat in termen van werk, 
niet in termen van gezondheid. Dan zeg 
je bijvoorbeeld: ploegendienst is niet zo 
geschikt. Of: staand werk met die voe-
ten? Nee. Je krijgt een profiel van werk 
wat een man wet kan. Het is in feite de 
definitie van sociale bedrijfsgezond-
heidszorg: bescherming en bevordering 
van de gezondheid van de werker, via 
inanipulatie van het werk." 

Bij een aanstellingskeuring moet het 
voordeel van de twijfel altijd bij de solli-
citant liggen, vindt Van Wely. „Als be-
drijfsarts moet je het financiele risico zo 
ver mogelijk van je afhouden. Dat is 
altijd een onzekerheid." 

Hij ziet eigenlijk maar een reden een 
sollicitant medisch af te keuren. „Al-
leen wanneer je zeker weet dat een man 
binnen korte tijd zal uitvallen, omdat hij 
bijvoorbeeld snel moet worden geope-
reerd. Dan kun je zeggen: wat heeft het 
voor zin om hier tot een aanstelling over 
te gaan?" 

Koppeling 
Bij aanstellingskeuringen wringt de 

Schoen vaak bij een koppeling tussen de 
aanstellingskeuring en de verzekerings-
keuring, weet Van Wely. Wettelijk is 
vastgelegd dat een bedrijfsarts een advi-
serende rol heeft voor verzekerings-
fondsen. 

„Maar bedrijfsartsen spreken regel- 

De ethische discussie gaat voort. 
Welke rechten en plichten hebben 

bedrijfsartsen bij 
aanstellingskeuringen? En welke 

rol vervullen ze bij 
verzekeringskeuringen? „Als je 
ziet hoe verschillend artsen dan 

oordelen, kun je vaststellen dat de 
willekeur groot is." 

De kwetsbare plekken van de 
bedrijfsgezondheidskunde. 

Bedrijfsarts bezig met een keuring. 
Foto Hans Kouwenhoven 

matig in de trant van: 'tjee, hoe zal dat 
aflopen met die man of vrouw', of: 
'straks krijgen we de hele verzekerings-
wereld over ons heen'. Men voelt ver-
antwoordelijkheid en is geneigd op ze-
ker te spelen, dus af te keuren. En dat is 
nou juist wat je niet moet doen. Nu het 
zo'n gevoelig onderwerp als Aids is, 
waarbij de kortsluiting wordt gemaakt 
naar discriminatie van homoselcsuelen, 
gaat het mis. 

„Het merkwaardige is bovendien dat 
verzekeringsinstanties vaak coulanter 
zijn dan de arts. Ik kan me discussies 
herinneren over nierpatienten die dia-
lyse nodig hebben. 'Wat is het risico? 
Ziekte, verzuim, sterfte.' Er waren be-
drijfsartsen die dat net aandurfden. De 
mensen van de pensioenfondsen zeiden 
dan: 'waarom niet? Wees nou toch net 
roomser dan de pans. Dokter, dat risico 
nemen we mee'. 

„Dat is een raar fenomeen. Pensioen-
verzekeraars durven best wat aan. De 
werkende bevolking is relatief gezien 
heel gezond. Het financiele risico is alge-
meen niet zo groot. 

„Ons verzekeringsstelsel is gebaseerd 
op solidariteit. Als je dat verlaat, lcrijg je 
Amerikaanse toestanden. 'Rookt u? 
Drinkt u? De statistiek geeft aan dat dat 
niet goed is. We nemen u niet aan.' 
Statistieken gaan op voor massa's men-
sen, net voor individuen. In Amerika 
zijn er al bedrijven die rokers afkeuren. 
Dat is een onfrisse en slechte discussie." 

Afhankelijkheid 
Nico Plomp, socioloog, is reeds tien 

jaar verbonden aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Een van zijn onder-
zoeksgebieden is de verhouding tussen 
werkgevers en werknemers op het ge-
bied van de bedrijfsgezondheidszorg. 
Daarover heeft hij twee boeken geschre- 

yen. Plomp is aan de VU direct betrok-
ken bij de opleiding van bedrijfsartsen. 

Ook hij benadrukt dat een aanstel-
lingskeuring voor alles een functiekeu-
ring moet zijn. „Selectief keuren — dus 
de beste uitzoeken — mag niet. Het gaat 
om de geschikte persoon op de geschikte 
plaats." 

Met andere woorden: iemand die 
kleurenblind is, is niet geschikt als elek-
tromonteur, want hij kan de gekleurde 
draadjes niet onderscheiden. Maar voor 
andere functies kan hij prima zijn. Of 
iemand met een oog, die- geen diepte 
ziet, moet niet op een kraan zitten, maar 
kan heel goed een administratie voeren. 

Uit onderzoek van Plomp blijkt ech-
ter dat werkgevers bij aanstellingskeu-
ringen risico's willen schatten: is die 
man of vrouw wel produktief genoeg?, 
hoe groot is de kans op verzuim? ,De 
praktijk wijst uit dat een aanstellings-
keuring niet alleen een keuring is in 
bedrijfsgeneeskundige zin, maar ook in 
verzekeringsgeneeskundige zin, waarbij 
het gaat om de inschatting van risico's", 
aldus Plomp. 

„De theorie zegt dat er een onder-
scheid is tussen bedrijfsgeneeskunde en 
verzekeringsgeneeskunde. De praktijk 
is dat grote bedrijven hun eigen pen-
sioenfonds hebben. Daar zijn aanstel-
lingskeuringen tevens pensioenkeurin-
gen." 

Dat wil zeggen dat een bedrijf bepaal-
de evidente fmanciele risico's probeert 
te vermijden. Dat is de overweging ge-
weest bij Philips om naar Aids-besmet-
ting te vragen. Plomp: „Op zich vind ik 
het verschijnsel dat mensen op grond 
van een bepaalde aandoening worden 
afgekeurd, niet verkeerd. Dat komt ook 
vrij algemeen voor. 

„Wat dat betreft verbaast de commo-
de ndj een beetje. Het komt doordat 
Aids, Aids is. Er wordt bij keuringen 
ook gevraagd naar epilepsie of suiker-
ziekte. Van vrouwen wit de arts weten 
hoe de menstruatie verloopt in verband 
met zwangerschap." 

Onder de medische paraplu kan veel 
worden gevraagd. Sollicitatiegesprek-
ken en psychologische tests zijn aan veel 
codes gebonden die de sollicitant be-
schermen. Dat is voor medische keurin-
gen nauwelijks het geval, meent Plomp. 

Twee heren 

Tijdens een sollicitatiegesprek mag 
formeel niet worden gevraagd of ie-
mand zwanger is. Evenmin mag worden 
gevraagd naar de burgerlijke staat, of de 
*selcsuele geaardheid. In de medische 
sfeer mag dat wel, want het valt alle-
maal onder het medisch beroepsgeheim. 
Een bedrijfsarts mag bijvoorbeeld nooit 
rapporteren: „Aids; niet aannemen".  

Hij volstaat met een positief of negatief 
advies. 

Een bedrijfsarts is niet alleen afhan-
kelijk van een bedrijf, maar ook van de 
werknemers. De arts dient als het ware 
twee heren. Plomp: „Hij moet altijd ba-
lanceren. Enerzijds heeft hij het ver-
trouwen van werknemers nodig, ander-
zijds moet hij naar het bedrijf toe aarige-
ven wat wel en niet acceptabel is. Daarin 
moet hij wel duidelijkheid verschaffen 
over zijn onafhankelijkheid." 

Uit onderzoek van de VU-weten-
schapper onder werknemers van bedrij-
ven blijkt echter dat 42 procent van de 
werknemers denkt dat de werkgever 
over de informatie van de bedrijfsarts 
kan beschikken. De onafhankelijkheid 
van de bedrijfsarts lijkt dus in het ge-
ding. 

De vraag is of een goede belangenaf-
weging mogelijk is zolang artsen econo-
misch gebonden zijn -aan bedrijven. 
Plomp: „Ik denk dat een bedrijfsarts 
voldoende voeling moet hebben met een 
bedrijf. Wat wordt er van mensen ver-
langd? Ik denk niet dat voor aanstel-
lingskeuringen de financiele druk te 
groot is. Misschien wel bij Philips. De 
artsen hebben zich in de Aids-kwestie 
veel te schijterig opgesteld. Ze hebben 
weinig ruggegraat getoond." 

De bedrijfsgeneeskunde als instituut 
wordt de laatste tien, vijftien jaar steeds 
kritisch benaderd, zegt Plomp. „En de  

laatste vijf jaar zie je dat werkgevers de 
artsen achtervolgen met vragen over de 
effectiviteit, het nut: de hele sfeer van 
no-nonsense. Het ouderwetse respect 
voor de geneeskunde verdwijnt. . 

„Bij Philips wordt de geneeskundige 
dienst vrij hard aangepakt: 'wat leveren 
jullie nou op?'. Ik ken dergelijke tht-
spraken uit hun eigen stukken. De 
dienst staat onder druk. Mogelijk dat dit 
de reden is waarom ze voor een Aids-
test door de knieen zijn gegaan. Het is 
een veeg teken voor de bedrijfsgezond-
heidszorg: men zwicht voor de werkge-
vers." 

Belangen 
Uit onderzoek is gebleken dat be-

drijfsartsen zelf van mening zijn dat 
aanstellingskeuringen het minst in het 
belang zijn van de sollicitant. Dat bete-
kent dat er geregeld grenzen worden 
overschreden, of in ieder geval dat er te 
weinig rekening wordt gehouden met 
de belangen van de werknemer. 

Plomp: „Bij aanstellingskeuringen 
wordt lang niet altijd aan een goede 
belangenafweging gedaan. Patienten-
verenigingen beklagen zich regelmatig 
over de ongenuanceerde manier waarop 
mensen met suikerziekte, luchtweg-
aandoeningen, of epilepsie worden afge-
keurd. Dat moet veel zorgvuldiger wor-
den bekeken. Maar keuringsinstanties 
hebben de kends of tijd niet, of durven 
geen risico te nemen." 

Naast het probleem van de belangen-
verstrengeling zijn er voor sollicitanten 
nog tal van onzekerheden bij het be-
zoekje aan de bedrijfsarts. Oud-direc-
teur Van Wely van de medische dienst 
van Philips heeft in zijn promotie-on-
derzoek naar de keuring van sollicitan-
ten ook de subjectiviteit van de bedrijfs-, 
geneeskunde onderzocht. 

Hij heeft een aantal artsen van Philips  

ontoreicen. je Dent atnaniceinic van cie 
arts in kwestie. De hele geneeskunde is 
natuurlijk subjectief. De ene arts zegt 
dat je twee weken moet rusten, de ander 
geeft je pillen. Maar bij een aanstellings-
keuring staan grote belangen op het 
spel." 

Kunnen we nu concluderen dat het 
gewoon een puinhoop is met die aanstel-
lingskeuringen? 

Plomp: „Nou, nee. De onzekerheids-
marges zijn groot. Maar in praktijk 
wordt maar 1 tot 2 procent afgekeurd. 
En niet altijd ten onrechte. Een eriilepti-
cus op een steiger, dat is een groot risico. 
Een suikerziekte-patient in een ploe-
gendienst, is wel degelijk problema-
tisch." 

Plomp concludeert wel dat het met de 
rechten van een sollicitant droevig is 
gesteld. Hij pleit voor een beroepsrecht, 
juist omdat het bij aanstellingskeurin-
gen om zulke strijdige belangen gaat. 
Een dergelijk recht bestaat wel bij de 
overheid, maar net in het bedrijfsleven. 
In de verzekeringsgeneeskunde is er 
wel een mogelijkheid tegen een beslis-
sing in beroep te gaan. Daar wordt er-
kend dat het om een schatting gaat, 
waarbij fouten mogela zijn. 

Plomp: „De onderbouwing van de 
aanstellingskeuring moet beter gere-
geld. Ik denk dat het voor een bedrijfs-
arts heel moeilijk is bepaalde inschattin-
gen te maken. De pretentie moet mis-
schien niet zo hoog liggen." 

Gezond 
Oud-medisch-directeur Van Wely 

koppelt de positie van de bedrijfsarts en 
de molder van keuren aan algemene 
ontwikkelingen in de bedrijfsgezond-
heidszorg. „Gezondheid wordt steeds 
meer een-op-een verbonden met goed 
werk. Dus: 'als• je maar gezond bent, 
functioneer je ook goed'. Dus arisen: 
'heel goed keuren, alleen maar hele ge-
zonde mensen'. Als ze in het bedrijf zijn, 
is het: 'zit ze op hun huid dat ze minder 
roken, niet drinken en gezond leven'. 

„Het is onzin werk en gezondheid 
gelijk te schakelen. Je kunt mensen heb-
ben die hartstikke ziek zijn, maar die 
uitermate goed functioneren. Juist men-
sen die gehandicapt zijn of chronische 
afwijkingen hebben, zijn vaak extra ge-
motiveerd. Die moet je nooit afschrij-
ven. 

„Maar de tendens is er. Bedrijven die 
gezondheid bevorderen door middel van 
fitnessprogranuna's, net als in Amerika. 
Het is prachtig, maar het heeft zijn on-
gunstige gevolgen. De balans werk-
mens wordt vergeten." 

Het is volgens4Van Wely een onder-
werp dat in het verlengde ligt van de 
Aids-test. „Stralci krijg je het genen-
plaatje. De toenemende belangstelling 
van bedrijven voor gezonde werkne-
mers zet de bedrijfsartsen onder druk. 
Het schizofrene zit hem erin dat het 
voor de medici hartstildce goed is dat 
bedrijven zich voor gezondheid interes-
seren. Er wordt geld uitgegeven voor 
anti-rook- en. anti-alcoholcampagnes. 
Dat is fijn, maar ethisch gezien ook le-
vensgevaarlijk. Je creeert een elite die 
lang leeft en gezond is. De rest kan 
barsten." 

FRANK VAN ZlJL 

- A- 	 I.vdia Rand 	III 

	
A 



Dr H. Mahler, directeur-generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie 
van de VN, toont aan het einde van het driedaagse Aids-congres een brochu-
re over de ziekte die over de hele wereld uitgereikt zal worden aan reizigers op 
luchthavens. Er staat in hoe de verspreiding van Aids voorkomen kar 
worden. 

Gezondheidsraad blijft test 
patienten op Aids afwijzen 
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Van onze correspondent 
WIO JOUSTRA 

LONDEN — Bij de bestrijding van Aids moeten de mensenrechten 
en de menselijke waardigheid worden beschermd. Discriminatie tegen 
en stigmatisering van dragers van het virus ondermijnen de volksge-
zondheid en moeten worden voorkomen. De internationale gemeen-
schap moet dringend actie ondernemen tegen verdere verspreiding 
van de ziekte. Aids is een „wereldwijd probleem dat een ernstige 
bedreiging voor de mensheid vormt". 

Dat is de kern van de Verklaring van 
Londen ter Bestrijding van Aids, die 
donderdag in Londen is aangenomen 
door 148 van de 166 lidstaten van de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 
Met de verklaring is een driedaags con-
gres afgesloten dat werd gehouden on-
der auspicien van de WHO en de Britse 
-egering. 

De directeur van het speciale WHO-
programma voor Aids, dr J. Mann, 
noemde het feit dat de internationale 

Aids-beleid Philips 
Vervolg van pagina 1 

„Philips heeft Aids-besmetting niet 
anders willen benaderen dan andere 
erenstige ziekten." Volgens een woord-
voerder is het bedrijf verrast door de 
commotie die is ontstaan. „Blijkbaar 
neeft men behoefte aan verdere discus-
ie en daar willen we dan nu graag aan 
needoen", aldus de woordvoerder. 

Hij houdt staande dat een werkgever 
et recht heeft bij aanstellingskeurin-

sollicitanten te weren die niet ziek 
jn, maar statistisch gezien grote kans 
open het te worden, zoals bij Aids-be-
netting het geval is. „Voor indiensttre-
ing is besmetting niet van belang, maar 
Tel voor de eigen ziektekostenverzeke-
ing en het bedrijfspensioenfonds. Sero- 
•ositieven zijn niet ziek, maar de kans 
at ze ziek worden is groot. Wij horen 
chattingen van 15 tot 40 procent. Dat is 
en groot risico. Onze keuringen zijn 
ltijd gericht geweest op het inschatten 
an dergelijke risico's". 
Bij Nederlandse vestigingen van Phi-

ps worden per jaar vijf- tot zevendui-
nd nieuwe werknemers aangenomen. 

hanteert wat Aids betreft het-
lfde aanname- en keuringsbeleid als 
ikele andere werkgevers. De Europese 
emeenschap en enkele Nederlandse 
anken en verzekeringsmaatschappijen 

Tcjen eveneens sollicitatie- en keu-
isprmulieren waarin nadrukkelijk 
4t gefnformeerd naar eventuele be-
s‘ting. 

L'iat hoeft niet te leiden tot afwijzing, 
:aar er kan wel sprake zijn van beper-
ende voorwaarden bij indiensttreding. 
o leidt bij de EG besmetting tot een 
!perking van het recht op invaliditeits-
tkering. 
Die gedragslijn bij de EG werd pas 

.eze week bekend naar aanleiding van 
i-zet nieuws over 	Voor de PPR= 
,;.ractie in de Tweede Kamer was dat 
)pnieuw aanleiding tot het stellen van 
vragen  aan de,Nederlandge regering. 
EG-parlementarier H. d'Ancona is het 
niet eens met het aaiiiiamebeleid bu..de 
EG en wil de EnropeSe Comm 	het 
dagelijks bestiuzi van de RG,...hierover 
vragen stellen. 

Secretaris nirP. deVlain van de Vere-
Inez% van )3editifsPensinenfondsen zei 
donderdag dat.tendsen die An anngeslo-

. ten bij de vereniging:Seropositieves011i-
citanten niet weigeren: pp te.nemen. 
„We _nemen verzekerden ,op met,hun 
hele medische geschiedenis, .00k,als.xe 
seropositief zijn. ln.enze sector.' wt•rtlen 
geitetleit en zieken .nieC'verschillend 
behandelc1",, aldus De Vlam. 

Het NIPO heeft donderdag naar 4an-
leiding van . het PhilitiSbeleiir 
dracht van de 1/PR('.) radk'pen °Phil& 
onderioek gehouden OM.  266 voor 
het personeelsbelekt'Verantkiardelijke 
fimctionarissen bij Middelgrote tot *ro-
te ondernemingett Van hen zegt 30 pro-
cent nog geen men* teoVer, 
het beleid. Van degenen 	'een 
mening hebben, keuit'bijzia Oe helft '(48 
procent) het 'af. 

Toch acht 63 ‘procent van:  de, onder-
vraagden de kans tamelijk giotot tot zeer 
groot dat het:Wet-044*On van sem-
positieve,solliCitanteade lcoMendeiaren 
in Nederland algeineeigebriiilc ml wor- 
den. ten ininderheid(23 procent) vh  

gemeenschap „nee zegt tegen discrimi-
natie, stigmatisering en marginalise-
ring" van Aids-lijders het belangrijkst. 
Mann zei verder dat verplichte keurin-
gen (zoals Philips had gentroduceerd) 
„slechts een beperkte rol" spelen bij de 
bestrijding van Aids. 

De WHO heeft 1988 uitgeroepen tot 
hetJaar van de Communicatie over Aids 
en stelt dit jaar 125 miljoen gulden 
(tachtig miljoen meer dan vorig jaar) 
beschikbaar voor haar wereldwijde 
Aids-bestrijdingsprogramma. 

Volgens de Verklaring van Londen ' 
moet de strijd tegen Aids op basis van de 
wereldwijde Aids-strategie van de WHO 
ter hand worden genomen op nationaal 
niveau om te voorkomen dat de ziekte 
uitgroeit tot een wereldepidemie. „Wij 
zijn ervan overtuigd dat door het stimu-
leren van verantwoord gedrag en door 
internationale samenwerking wij de 
verspreiding van het Aids-virus kunnen 
en zullen vertragen", aldus de slotpara-
graaf van de verklaring. 

In de verklaring wordt erkend dat bij 
gebrek aan een vaccin of geneesmiddel 
voor Aids „voorlichting en educatie" de 
belangrijkste componenten vormen van 
de nationale programma's „omdat ver-
spreiding van het virus kan worden 
voorkomen door geinformeerd en ver-
antwoord gedrag". 

De directeur-generaal van de WHO, 
dr H. Mahler, noemde dit punt op een 
persconferentie cruciaal omdat de medi-
sche stand „nu eindelijk erkent dat in-
formatie wel degelijk een verschil kan 
maken in het gezondheidsbeleid". 

De politiek draagt voor deze voorlich-
tings- en educatieve campagnes de hoog-
ste verantwoordelijheid. Verder wor-
den in de verklaring groepen genoemd 
die nauw bij de bestrijding van Aids 
moeten worden betrokken, zoals maat-
schappelijk werkers, de medische stand, 
reizigers, de media, het onderwijs, het  

jeugdwerk, kerkelijke autoriteiten, po-
tentiele bloeddonors en dragers van het 
virus. 

De nationale programma's moeten zo-
veel mogelijk gericht zijn op het grote 
publiek en moeten rekening houden 
met sociale en culturele patronen, ver-
schillende levensstijlen en menselijke 
en geestelijke waarden. 

Dat dit laatste geen overbodig aspect 
is bleek uit de tientallen toespraken op 
het congres. China en Bulgarije bijvoor-
beeld denken- nog in termen van „alle 
kwaad komt uit het buitenland", terwijl 
Denemarken zelfs op lagere scholen al 
begint met voorlichtingscampagnes 
voor veilige seksuele omgang. Het Vati-
caan vindt het condoom „immoreel", 
terwijl de Australische Aboriginals het 
woord verwarren met de naam van een 
vruchtboom. 

In het stijve Zwitserland is het woord 
condoom vervangen door „heet rub-
ber" om het een wat moderner aanzien 
te geven. Het kan in bars besteld wor-
den op de manier van „een biertje met". 

In Oeganda wordt aan voorlichting 
vanaf delansel gedaan om een'zo groot 
mogelijk deel van de bevolking te berei-
ken en in Kenya doen prostituees aan 
samenzang om de gevaren van Aids te 
erkennen. 

De beide ,supermachten kwamen in 
Londen met verhalen waaruit maar 
weer tens de kloof tussen oost en west 
blijkt: de Russische minister van Volks-
gezondheid, E. Tsjazov, beloofde een 
minder harde opstelling tegenover ho-
moseksualiteit, terwijl de hoogste medi-
sche adviseur van de Amerikaanse rege-
ring, dr E. Koop, de onvermijdelijkheid 
van Aids onder heteroseksuelen als the-
ma koos. 

De pogingen van de internationale ge-
meenschap te komen tot samenwerking 
en coOrdinatie werden onmiddellijk 
veroordeeld door de „Britse Waakhon-
dorganisatie voor Aids", een belangen-
vereniging van mensen met deze ziekte. 
Woordvoerder Peter Tatchell verklaar-
de dat de twee belangrijkste kwesties op 
de topconferentie in de doofpot zijn ge-
stopt: de schending in diverse landen 
van de burgerrechten en vrijheden van 
mensen die aan Aids lijden of dragers 
van het virus zijn, en de spoedeisende 
noodzaak voor de rijke landen om meer 
financiele steun te geven voor de bestrij-
ding van Aids in de Derde Wereld. 

CONGRES IN LONDEN AFGESLOTEN MET VERKLARING 

99 Discriminatie Aids-patient 
moet voorkomen worden" 

ADVERTENTIE 

Jim, Bela en Hans, 
jullie ook gefeliciteerd met 

10 jaar PMSvW 

Van onze verslaggever 
DEN HAAG — De Permanente Aids-

commissie van de Gezondheidsraad 
blijft bij haar standpunt dat het testen 
van ziekenhuispatienten op besmetting 
met het Aids-virus ongewenst is. Het is 
beter om zonder aanziens des persoons 
bij iedere patient de noodzakelijke 
— en afdoende — hygienische maatre-
gelen in acht te nemen, dan „verdach-
te" operatie-patienten aan een „Aids-
test" te onderwerpen 

De commissie schrijft dit in een advies 
dat donderdag aan de bewindslieden van 
WVC en aan de staatssecretaris van So-
ciale Zaken is aangeboden. Eind 1986 
kwam de Gezondheidsraad ook al tot 

een afwijzend standpunt over onder-
zoek bij ziekenhuispatienten op Aids-
besznetting. Aanleiding om dat stand-
punt opnieuw te bezien was de groeien-
de ongerustheid onder chirurgen en 
anesthesisten die vreesden dat zij door 
hun werk een Aids-virusinfectie zouden 
kunnen oplopen. 

De Nederlandse Vereniging van Heel-
kunde bijvoorbeeld adviseert de chirur-
gen om, indien zij dat nodig vinden, een 
patient te vragen een bloedonderzoek te 
ondergaan „teneinde het beroepsrisico 
te kunnen waarderen en geeigende 
maatregelen te kunnen treffen". De 
Aids-commissie van de Gezondheids-
raad vindt de ,,Aids-test" echter niet de 
juiste weg om het infectiegevaar voor 
artsen en verpleegkundigen of te wen- 



Dr H. Mahler, directeur-generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie 
van de VN, toont aan het einde van het driedaagse Aids-congres een brochu-
re over de ziekte die over de hele wereld uitgereikt zal worden aan reizigers op 
luchthavens. Er staat in hoe de verspreiding ,,an Aids voorkomen kar 
worden. 	 Foto Ai 

Gezondheidsraad blijft test 
patienten op Aids afwijzen 

ADVERTENTIE 

Jim, Bela en Hans, 
jullie ook gefeliciteerd met 

10 jaar PMSvW 

Van onze correspondent 
WIO JOUSTRA 

LONDEN — Bij de bestrijding van Aids moeten de mensenrechten 
en de menselijke waardigheid worden beschermd. Discriminatie tegen 
en stigmatisering van dragers van het virus ondermijnen de volksge-
zondheid en moeten worden voorkomen. De internationale gemeen-
schap moet dringend actie ondernemen tegen verdere verspreiding 
van de ziekte. Aids is een „wereldwijd probleem dat een ernstige 
bedreiging voor de mensheid vormt". 

mum voorKomen worsen" 

Dat is de kern van de Verklaring van 
Londen ter Bestrijding van Aids, die 
donderdag in Londen is aangenomen 
door 148 van de 166 lidstaten van de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 
Met de verklaring is een driedaags con-
gres afgesloten dat werd gehouden on-
der auspicien van de WHO en de Britse 
-egering. 

De directeur van het speciale WHO-
orogramma voor Aids, dr J. Mann, 
noemde het feit dat de internationale 

Aids-beleid Philips 
Vervolg van pagina 1 

„Philips heeft Aids-besmetting niet 
anders willen benaderen dan andere 
erenstige ziek ten." Volgens een woord-
voerder is het bedrijf verrast door de 
commotie die is ontstaan. „Blijkbaar 
heeft men behoefte aan verdere discus- 
ie en daar willen we dan nu graag aan 
needoen", aldus de woordvoerder. 

Hij houdt staande dat een werkgever 
et recht heeft bij aanstellingskeurin-
m sollicitanten te weren die niet ziek 
jn, maar statistisch gezien grote kans 
pen het te worden, zoals bij Aids-be-
netting het geval is. „Voor indiensttre-
ing is besmetting niet van belang, maar 
,el voor de eigen ziektekostenverzeke-
ing en het bedrijfspensioenfonds. Sero-
ositieven zijn niet ziek, maar de kans 
at ze ziek worden is groot. Wij horen 
chattingen van 15 tot 40 procent. Dat is 
en groot risico. Onze keuringen zijn 
ltijd gericht geweest op het inschatten 
an dergelijke risico's". 
Bij Nederlandse vestigingen van Phi-

ps worden per jaar vijf- tot zevendui-
nd nieuwe werknemers aangenonien. 
!lips hanteert wat Aids betreft het-
lfde aanname- en keuringsbeleid als 
Ikele andere werkgevers. De Europttse 
emeenschap en enkele Nederlandse 
anken en verzekeringsmaatschapkEn 
,Irden eveneens sollicitatie- en ket_ 
ist  mmulieren waarin nadrukkela 

geinformeerd naar eventuele be 

eJat hoeft niet te leiden tot afwijzing, 
Aar er kan wel sprake zijn van beper-
ende voorwaarden bij indiensttreding. 
o leidt bij de EG besmetting tot een 
:..perking van het recht op invaliditeits-
tkering. 
Die gedragslijn bij de EG werd pas 

‘eze week bekend naar aanleiding van 
iet nieuws over Philips, Voor de PPR-
actie in de Tweecle Kamer was dat 

amileiding tot het stellen van 
vragen aan de NederlandSe regerhig. 
EG-parlementarier Hi.dAncona is het 
niet eens met het amtimmebeleid bij de 
EG en wil de Europese Conilissies..het 
dagelijks bestuur van de ;EG, hiekiver 
vragen stellen. 

Secretaris mrP. de Mani van de Vere-
niging van Bedrijfspenstoenfondsen zei 
donderdag dat.fondsen die 	aangeelo- 

, ten bij de verenightg :serePositieve salli-
mtanten niet weigeren,.un nemen. • 

„We.  nemen verzekeofen- cop met, ltun 
hele medische geschiedenis, .00lcals ,ze 
seropositief zijn., In onze, seet07;worden 
geitinclen en zieken imet verschillend 
behandeld",, aldus 	Vlam. 

Het NIPO heeft .  donderdag !Mar 'aan= 
leiding van . het PhiliPSbeleitt in 
dracht van de )VPRO Odin een optnie 
onderzoek ' gehouden ozder 266 'itor 
het personeelsbelekrieiantWoordelijke 
ftutctionarisien bij inidcleltrote tot 00-
te onderneiningett. Van hen zegt 30 pro-
cent nog geen memng te 'hebben 'oVer. 
het beleid. Van degenen die 'wel een: 
meninghebben, keurt bijna 'de helft (48 
procent) het af. 

Toch acht 63 procent 	oncler- 
vraagden de kans tamelijk grout tot zeer 
groot dat het niet-aantienten van sero-

, 
 

positieve sollicitanten de.kOMendejaren 
in Nederland ap,entemigebruik zal wor- . 
den. Een nunclerheid (23 procent)   
nu al dat dergelijke sollicitanten ni 
aanmerlcing .mogen ;10:inien.vo  
baan. 

gemeenschap „nee zegt tegen discrimi-
natie, stigmatisering en marginalise-
ring" van Aids-lijders het belangrijkst. 
Mann zei verder dat verplichte keurin-
gen (zoals Philips had geintroduceerd) 
„slechts een beperkte rol" spelen bij de 
bestrijding van Aids. 

De WHO heeft 1988 uitgeroepen tot 
het Jaar van de Communicatie over Aids 
en stelt dit jaar 125 miljoen gulden 
(tachtig miljoen meer dan vorig jaar) 
beschikbaar voor haar wereldwijde 
Aids-bestrijdingsprogramma. 

Volgens de Verklaring van Londen 
moet de strijd tegen Aids op basis van de 
wereldwijde Aids-strategie van de WHO 
ter hand worden genomen op nationaal 
niveau om te voorkomen dat de ziekte 
uitgroeit tot een wereldepidemie. „Wij 
zijn ervan overtuigd dat door het stimu-
leren van verantwoord gedrag en door 
internationale samenwerking wij de 
verspreiding van het Aids-virus kunnen 
en zullen vertragen", aldus de slotpara-
graaf van de verklaring. 

In de verklaring wordt erkend dat bij 
gebrek aan een vaccin of geneesmiddel 
voor Aids „voorlichting en educatie" de 
belangrijkste componenten vormen van 
de nationale programma's „omdat ver-
spreiding van het virus kan worden 
voorkomen door geinformeerd en ver-
antwoord gedrag". 

De directeur-generaal van de WHO, 
dr H. Mahler, noemde dit punt op een 
persconferentie cruciaal omdat de medi-
sche stand „nu eindelijk erkent dat in-
formatie wel degelijk een verschil kan 
maken in het gezondheidsbeleid". 

De politiek draagt voor deze voorlich-
tings- en educatieve campagnes de hoog-
ste verantwoordelijheid. Verder wor-
den in de verklaring groepen genoemd 
die nauw bij de bestrijding van Aids 
moeten worden betrokken, zoals maat-
schappelijk werkers, de medische stand, 
reizigers, de media, het onderwijs, het  

jeugdwerk, kerkelijke autoriteiten, po-
tentiele bloeddonors en dragers van het 
virus. 

De nationale programma's moeten zo-
veel mogelijk gericht zijn op het grote 
publiek en moeten rekening houden 
met sociale en culturele patronen, ver-
schillende levensstijlen en menselijke 
en geestelijke waarden. 

Dat dit laatste gem overbodig aspect 
is bleek uit de tientallen toespraken op 
het congres. China en Bulgarije bijvoor-
beeld denken nog in termen van „alle 
kwaad komt uit het buitenland", terwijl 
Denemarken zelfs op lagere scholen al 
begint met voorlichtingscampagnes 
voor veilige seksuele omgang. Het Vati-
caan vindt het condoom „immoreel", 
terwijl de Australische Aboriginals het 
woord verwarren met de naam van een 
vruchtboom. 

In het stijve Zwitserland is het woord 
condoom , vervangen door „heet rub-
ber" om het een wat moderner aanzien 
te geven. Het kan in bars besteld wor-
den op de manier van „een biertje met". 

In Oeganda wordt aan voorlichting 
vanaf de lansel gedaan om eerVzo groot 
mogelijk deel van de bevolking te berei-
ken en in Kenya doen prostituees aan 
samenzang om de gevaren van Aids te 
erkennen. 

De beide ,.3upermachten kwamen in 
Londen met verhalen waaruit maar 
weer eens de kloof tussen oost en west 
blijkt: de Russische minister van Volks-
gezondheid, E. Tsjazov, beloofde een 
minder harde opstelling tegenover ho-
moseksualiteit, terwijl de hoogste medi-
sche adviseur van de Amerikaanse rege-
ring, dr E. Koop, de onvermijdelijkheid 
van Aids onder heteroseksuelen als the-
ma koos. 

De pogingen van de internationale ge-
meenschap te komen tot samenwerking 
en coordinatie werden onmiddellijk 
veroordeeld door de „Britse Waalchnn-
dorganisatie voor Aids", een belangen-
vereniging van mensen met deze ziekte. 
Woordvoerder Peter Tatchell verklaar-
de dat de twee belangrijkste kwesties op 
de topconferentie in de doofpot zijn ge-
stopt: de schending in diverse landen 
van de burgerrechten en vrijheden van 
mensen die aan Aids lijden of dragers 
van het virus zijn, en de spoedeisende 
noodzaak voor de rijke landen om meer 
financiele steun te geven voor de bestrij-
ding van Aids in de Derde Wereld.  

een afwijzend standpunt over onder-
zoek bij ziekenhuispatienten op Aids-
besmetting. Aanleiding om dat stand-
punt opnieuw te bezien was de groeien-
de ongerustheid onder chirurgen en 
anesthesisten die vreesden dat zij door 
hun werk een Aids-virusinfectie zouden 
kunnen oplopen. 

De Nederlandse Vereniging van Heel-
kunde bijvoorbeeld adviseert de chirur-
gen om, indien zij dat nodig vinden, een 
patient te vragen een bloedonderzoek te 
ondergaan „teneinde het beroepsrisico 
te kunnen waarderen en geeigende 
maatregelen te kunnen treffen". De 
Aids-commissie van de Gezondheids-
raad vindt de „Aids-test" echter niet de 
juiste weg om het infectiegevaar voor 
artsen en verpleegkundigen af te wen- 
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Van onze verslaggever 
DEN HAAG — De Permanente Aids-

commissie van de Gezondheidsraad 
blijft bij haar standpunt dat het testen 
van ziekenhuispatienten op besmetting 
met het Aids-virus ongewenst is. Het is 
beter om zonder aanziens des persoons 
bij iedere patient de noodzakelijke 
— en afdoende — hygienische maatre-
gelen in acht te nemen, dan „verdach-
te" operatie-patienten aan een „Aids-
test" te onderwerpen 

De commissie schrijft dit in een advies 
dat donderdag aan de bewindslieden van 
WVC en aan de staatssecretaris van So-
ciale 'taken is aangeboden. Eind 1986 
kwam de Gezondheidsraad ook al tot 



Dr H. Mahler, directeur-generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie 
van de VN, wont aan het einde van het driedaagse Aids-congres een brochu-
re over de ziekte die over de hele wereld uitgereikt zal worden aan reizigers op 
luchthavens. Er swat in hoe de verspreiding van Aids voorkornen kar 
worden. Foto At 

Van onze correspondent 
WIO JOUSTRA 

LONDEN — Bij de bestrijding van Aids moeten de mensenrechten 
m de menselijke waardigheid worden beschermd. Discriminatie tegen 

stigmatisering van dragers van het virus ondermijnen de volksge-
mndheid en moeten worden voorkomen. De internationale gemeen-
;chap moet dringend actie ondernemen tegen verdere verspreiding 
ran de ziekte. Aids is een „wereldwijd probleem dat een ernstige 
)edreiging voor de mensheid vormt". 

Gezondheidsraad blijft test 
atienten op Aids afwijzen 

PJat hoeft niet te leiden tot afwijzing, 
jaar er kan wel sprake zijn van beper-
ande voorwaarden bij indiensttreding. 
a leidt bij de EG besmetting tot een 
-perking van het recht op invaliditeits-
Akering. 
Die gedragslijn bij de EG werd pas 

,eze week bekend naar aanleiding van 
tet nieuws over Philips. Voor de PPR-
-actie in de Tweede Kamer was dat 
Jpnieuw aanleiding tot het stellen van 
fragen aan de Nederlandse regering. 
EG-parlementarier H. d'Ancona is het 
lief eens met het aannamebeleid bij de 
EG en wil de Europese Commissie, het 
lagelijks bestuur van de EG, hierover 
vragen stellen. 

Secretaris mr P. de Vlam van de Vere-
niging van Bedrijfspensioenfondsen zei 
donderdag dat fondsen die zijn aangeslo-
ten bij de vereniging seropositieve solli-
citanten niet weigeren op te nemen. 
„We nemen verzekerden op met hun 
hele medische geschiedenis, ook als ze 
seropositief zijn. In onze sector worden 
gezonden en zieken niet verschillend 
behandeld", aldus De Vlam. 

Het NIPO heeft donderdag naar aan-
leiding van het Philipsbeleid in op-
dracht van de VPRO radio een opinie-
onderzoek gehouden onder 266 voor 
het personeelsbeleid verantwoordelijke 
functionarissen bij middelgrote tot gro-
te ondernemingen. Van hen zegt 30 pro-
cent nog geen mening te hebben over. 
het beleid. Van degenen die wel een 
mening hebben, keurt bijna de helft (48 
procent) het af. 

Toch acht 63 procent van de onder-
vraagden de kans tamehlk groot tot zeer 
groot dat het niet-aannemen van sero-
positieve sollicitanten de komende jaren 
in Nederland algemeen gebruik zal wor-
den. Een minderheid (23 procent) vine 
nu al dat dergelijke sollicitanten nie' ,s; 
aanmerking mogen komen vo *- 
ban. 	 44..1 

Dat is de kern van de Verklaring van 
.onden ter Bestrijding van Aids, die 
onderdag in Londen is aangenomen 
.00r 148 van de 166 lidstaten van de 
Vereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 
let de verklaring is een driedaags con-
res afgesloten dat werd gehouden on-
er auspicien van de WHO en de Britse 
egering. 
De directeur van het speciale WHO-

rogramma voor Aids, dr J. Mann, 
oemde het feit dat de internationale 

kids-beleid Philips 
iervolg van pagina 1 

„Philips heeft Aids-besmetting niet 
nders willen benaderen dan andere 
renstige ziekten." Volgens een woord-
oerder is het bedrijf verrast door de 
ommotie die is ontstaan. „Blijkbaar 
.eeft men behoefte aan verdere discus-
ie en daar willen we dan nu graag aan 
teedoen", aldus de woordvoerder. 
Hij houdt staande dat een werkgever 

et recht heeft bij aanstellingskeurin- 
sollicitanten te weren die niet ziek 

jn, maar statistisch gezien grote kans 
pen het te worden, zoals bij Aids-be-
netting het geval is. „Voor indiensttre-
ing is besmetting niet van belang, maar 
gel voor de eigen ziektekostenverzeke-
ing en het bedrijfspensioenfonds. Sero-
ositieven zijn niet ziek, maar de kans 
at ze ziek worden is groot. Wij horen 
:hattingen van 15 tot 40 procent. Dat is 
en groot risico. Onze keuringen zijn 
ltijd gericht geweest op het inschatten 
an dergelijke risico's". 
Bij Nederlandse vestigingen van Phi-

ps worden per jaar vijf- tot zevendui- 
nd 	werknemers aangenorien. 
!Mips hanteert wat Aids betreft het.. 
.1fde aanname- en keuringsbeleid als 
ikele andere werkgevers. De Europtse  
emeenschap en enkele Nederlandse  
anken en verzekeringsmaatschappijeq 

,r-den eveneens sollicitatie- en keu, 
istarmulieren waarin nadrukkelijk 

geinformeerd naar eventuele be-
;siting. 

gemeenschap „nee zegt tegen discrimi-
natie, stigmatisering en marginalise-
ring" van Aids-lijders het belangrijkst. 
Mann zei verder dat verplichte keurin-
gen (zoals Philips had gentroduceerd) 
„slechts een beperkte rol" spelen bij de 
bestrijding van Aids. 

De WHO heeft 1988 uitgeroepen tot 
hetJaar van de Communicatie over Aids 
en stelt dit jaar 125 miljoen gulden 
(tachtig miljoen meer dan vorig jaar) 
beschikbaar voor haar wereldwijde 
Aids-bestrijdingsprogramma. 

Volgens de Verklanng van Londen 
moet de strijd tegen Aids op basis van de 
wereldwijde Aids-strategie van de WHO 
ter hand worden genomen op nationaal 
niveau om te voorkomen dat de ziekte 
uitgroeit tot een wereldepidemie. „Wij 
zijn ervan overtuigd dat door het stimu-
leren van verantwoord gedrag en door 
internationale samenwerking wij de 
verspreiding van het Aids-virus kunnen 
en zullen vertragen", aldus de slotpara-
graaf van de verklaring. 

In de verklaring wordt erkend dat bij 
gebrek aan een vaccin of geneesmiddel 
voor Aids „voorlichting en educatie" de 
belangrijkste componenten vormen van 
de nationale programma's „omdat ver-
spreiding van het virus kan worden 
voorkomen door geinformeerd en ver-
antwoord gedrag". 

De directeur-generaal van de WHO, 
dr H. Mahler, noemde dit punt op een 
persconferentie cruciaal omdat de medi-
sche stand „nu eindelijk erkent dat in-
formatie wel degelijk een verschil kan 
maken in het gezondheidsbeleid". 

De politiek draagt voor deze voorlich-
tings- en educatieve campagnes de hoog-
ste verantwoordelijheid. Verder wor-
den in de verklaring groepen genoemd 
die nauw bij de bestrijding van Aids 
moeten worden betrokken, zoals maat-
schappelijk werkers, de medische stand, 
reizigers, de media, het onderwijs, het  

jeugdwerk, kerkelijke autoriteiten, po-
tentiele bloeddonors en dragers van het 
virus. 

De nationale programma's moeten zo-
veel mogelijk gericht zijn op het grote 
publiek en moeten rekening houden 
met sociale en culturele patronen, ver-
schillende levensstijlen en menselijke 
en geestelijke waarden. 

Dat dit laatste geen overbodig aspect 
is bleek uit de tientallen toespraken op 
het congres. China en Bulgarije bijvoor-
beeld denken nog in termen van „alle 
kwaad komt uit het buitenland", terwijl 
Denemarken zelfs op lagere scholen al 
begint met voorlichtingscampagnes 
voor veilige seksuele omgang. Het Vati-
caan vindt het condoom „immoreel", 
terwijl de Australische Aboriginals het 
woord verwarren met de naam van een 
vruchtboom. 

In het stijve Zwitserland is het woord 
condoom vervangen door „beet rub-
ber" om het een wat moderner aanzien 
te geven. Het kan in bars besteld wor-
den op de manier van „een biertje met". 

In Oeganda wordt aan voorlichting 
vanaf de lansel gedaan om een zo groot 
mogelijk deel van de bevolking te berei-
ken en in Kenya doen prostituees aan 
samenzang om de gevaren van Aids te 
erkennen. 

De beide ,upermachten kwamen in 
Londen met verhaIen waaruit maar 
weer :..ens de kloof tussen oost en west 
blijkt: de Russische minister van Volks-
gezondheid, E. Tsjazov, beloofde een 
minder harde opstelling tegenover ho-
moseksualiteit, terwijl de hoogste medi-
sche adviseur van de Amerikaanse rege-
ring, dr E. Koop, de onvermijdelijkheid 
van Aids onder heteroseksuelen als the-
ma koos. 

De pogingen van de internationale ge-
meenschap te komen tot samenwerking 
en cordinatie werden onmiddellijk 
veroordeeld door de „Britse Waakhon-
dorganisatie voor Aids", een belangen-
vereniging van mensen met deze ziekte. 
Woordvoerder Peter Tatchell verklaar-
de dat de twee belangrijkste kwesties op 
de topconferentie in de doofpot zijn ge-
stopt: de schending in diverse landen 
van de burgerrechten en vrijheden van 
mensen die aan Aids lijden of dragers 
van het virus zijn, en de spoedeisende 
noodzaak voor de rijke landen om meer 
financiele steun te geven voor de bestrij-
ding van Aids in de Derde Wereld.  

een afwijzend standpunt over onder-
zoek bij ziekenhuispatienten op Aids-
besmetting. Aanleiding om dat stand-
punt opnieuw te bezien was de groeien-
de ongerustheid onder chirurgen en 
anesthesisten die vreesden dat zij door 
hun werk een Aids-virusinfectie zouden 
kunnen oplopen. 

De Nederlandse Vereniging van Heel-
kunde bijvoorbeeld adviseert de chirur-
gen om, indien zij dat nodig vinden, een 
patient te vragen een bloedonderzoek te 
ondergaan „teneinde het beroepsrisico 
te kunnen waarderen en geeigende 
maatregelen te kunnen treffen". De 
Aids-commissie van de Gezondheids-
raad vindt de „Aids-test" echter niet de 
juiste weg om het infectiegevaar voor 
artsen en verpleegkundigen af te wen-
den. 

In spoedgevallen bijvoorbeeld is er 
geen tijd om eerst een bloedonderzoek 
te doen. Sommige besmette patienten 
zullen op het moment dat ze in het 
ziekenhuis terecht komen, nog geen an-
tistoffen tegen het Aids-virus hebben 
ontwikkeld en dan ten onrechte als „se-
ronegatief" worden beschouwd. 

De ,Aids-tests" zijn ook nog niet wa-
terdicht; volgens de commissie zullen 
met de huidige testmethoden per jaar 
150 patienten ten onrechte als seroposi-
tief worden bestempeld. Gezien de in= 
grijpende gevolgen van zo'n diagnose 
acht de commissie het een „groot be-
zwaar dat deze patienten nodeloos onge-
rust worden gemaakt". 

Het op grote schaal testen is boven-
dien zeer duur. Om in twee jaar tijd een 
geval van besmetting van een hulpverle-
ner te voorkomen, moet er 60 miljoen 
gulden worden uitgegeven, zo is bere-
kend. Dat geld kan beter worden be-
steed aan maatregelen om de algemene 
hygiene in ziekenhuizen te verbeteren, 
vindt de commissie. Daarmee bestrijdt 
men niet alleen het Aids-virus, .maar 
ook allerlei andere gevaarlijke ziekte-
kiemen in het ziekenhuis. 

Van onze verslaggever 
DEN HAAG — De Permanente Aids-

commissie van de Gezondheidsraad 
blijft bij haar standpunt dat het testen 
van ziekenhuispatienten op besmetting 
met het Aids-virus ongewenst is. Het is 
beter om zonder aanziens des persoons 
bij iedere patient de noodzakelijke 
— en afdoende — hygienische maatre-
gelen in acht te nemen, dan „verdach-
te" operatie-patienten aan een „Aids-
test" te onderwerpen 

De commissie schrijft dit in een advies 
dat donderdag aan de bewindslieden van 
WVC en aan de staatssecretaris van So-
ciale Zaken is aangeboden. Eind 1986 
kwam de Gezondheidsraad ook al tot 
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Jim, Bela en Hans, 
ullie ook gefeliciteerd met 

10 jaar PMSvW 

Cel voor ontucht met nichtjes 
ZWOLLE — De Zwolse rechtbank 

heeft de 27-jarigeJ.J. uit Nijkerkerveen 
donderdag veroordeeld tot twaalf maan-
den gevangenisstraf, waarvan acht 
maanden voorwaardelijk wegens het 
plegen van zedendelicten. De rechtbank 
achtte bewezen dat J. in een periode van 
tien jaar geregeld ontucht pleegde met 
vijf nichtjes. Met een van hen kwam het 
tot seksuele gemeenschap. De meisjes 
waren in de leeftijd van zeven tot veer-
tien jaar. 
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Prof. mr H. Roscam Abbing: „Er zou een verbod moeten komen op het 
gebruik van puur medische gegevens voor andere doeleinden." 

Foto Michael Ferron 
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Van onze verslaggeefster 
JOSE SMITS 

AMSTERDAM — Het uitslui-
ten van seropositieven (mensen 
die besmet zijn met het Aids-virus 
maar niet ziek zijn) voor een baan, 
zoals het elektronicaconcern Phi-
lips doet, is een ontsporing die 
snel ongedaan moet worden ge-
maakt. Als overleg tussen werk-
gevers en werknemers er niet toe 
leidt dat dergelijke selectiecrite-
ria bij aanstellingskeuringen ver-
dwijnen, dan zou de overheid 
moeten ingrijpen. 

Volgens prof. mr  H. Roscam Abbing, 
hoogleraar gezondheidsrecht aan de 
Rijksuniversiteit Maastricht, wordt te 
weinig beseft welke ongewenste maat-
schappelijke gevolgen het gebruik van 
medische gegevens, zoals de positieve 
uitslag van een Aids-test, heeft bij solli-
citaties of bij het aanvragen van een 
levensverzekering. Op termijn kan het 
ertoe leiden dat mensen weigeren pre-
ventief medisch onderzoek te onder-
gaan omdat de uitslag daarvan in het 
economisch en maatschappelijk verkeer 
alleen maar tegen hen wordt gebruikt. 

Die waarschuwing uitte zij half janua-
ri al in een artikel in Medisch Contact, 
het orgaan van de artsenorganisatie 
KNMG. Het artikel verscheen voordat 
deze week bekend werd dat Philips al 
sinds oktober vorig jaar seropositieve 
sollicitanten uitsluit. 

— Wat kunnen de directe gevolgen zijn 
van het beleid van Philips? 

„Het kan twee kanten uitgaan. Posi-
tief zou zijn als men zich nu, naar aanlei-
ding van dit Philipsbeleid, gaat realise-
ren dat er ontsporingen komen en dat 
de overheid zou moeten ingrijpen. Nega-
tief zou zijn als er een boemerang-effect 
optreedt en zulk beleid juist meer wordt 
gehanteerd. Op dat laatste heb ik gewe-
zen in het artikel in Medisch Contact." 

— Welke van de twee is van toepassing 
op Philips? 

„Dit is absoluut een ontsporing, een 

Van onze correspondent 
WIO JOUSTRA 

LONDEN — Staatssecretaris Dees 
van Volksgezondheid heeft de maatre-
gel van Philips om seropositieve sollici-
tanten (besmet met het Aids-virus, 
maar niet ziek) of te keuren, woensdag 
„verontrustend en bedenkelijk" ge-
noemd. Dees, die het internationale 
Aids-congres in Londen bi.jwoont, zei 
dat Philips zich op het hellende vlak 
begeeft als de medische dienst van het  

evidente ontsporing. Wat daar gebeurt 
kan niet, omdat tussen de keuring die 
daar wordt verricht en de consequenties 
die daaruit worden getrokken voor de 
aanstelling van de sollicitant, geen en-
kele relatie zit. Het testen op seropositi-
viteit is alleen uit medisch oogmerk ge-
rechtvaardigd en mag niet worden ge-
bruikt voor andere doelen. Het al dan 
niet seropositief zijn heeft geen enkele 
relatie met de eventueel te vervullen 
functie bij een bedrijf." 

— Het argument van Philips om sollici-
tanwn te vragen en zo nodig te testen op 
Aids-besmetting, is dat seropositieven 
niet ziek zijn, maar het wel kunnen 
worden en daardoor een te groot finan-
cieel risico vormen voor het bedrijf. Mo-
gen werkgevers potentiele werknemers 
selecteren op dit soort risico's, zoals ze 
ook doen bij andere ziekten? 

„Algemeen gangbaar is, maar daar is 
helaas nog geen regelgeving over, dat 
een aanstellingskeuring zich alleen 
richt op het meest directe gevaar. Afge-
zien van het feit dat de Aids-test niet 
honderd procent betrouwbaar is, houdt 
seropositiviteit geen direct gevaar in 
voor ziekte. Het kan dus geen afkeu-
ringsgrond zijn." 

„De minister van Binnenlandse Za-
ken heeft dat principe onlangs in ant-
woord op kamervragen nog eens bena-
drukt. Dat was naar aanleiding van een 
gemeente die vrouwen bij sollicitaties 
vragen stelde over de menstruatie. Zul-
ke vragen hebben niets te maken met de 
functie die eventueel vervuld gaat wor-
den en mogen dus niet worden gesteld." 

— Philips verwijst naar levensverzeke-
ringsmaatschappijen, die seropositie-
ven uitsluiten van dure levensverzeke-
ringen. Philips stelt: wij lopen ook grote 
financiele risico's, want werknemers 
komen in onze ziektekostenverzekering 
en ons bedrijfspensioenfonds. Is dat ar-
gument volgens u gerechtvaardigd? 

„Dit is nou juist het gevaar waar ik op 
heb gewezen naar aanleiding van de ac-
tie van de levensverzekeraars. Straks 
gaat iedereen dergelijke argumenten 
hanteren. Er zijn ook verschillen tussen 
Philips en de levensverzekeringsmaat- 

bedrijf onderscheid maakt tussen sero-
positieven en seronegatieven. „Dat zal 
ik op krachtige wijze bestrijden", aldus 
de bewindsman. 

Hij heeft woensdag over deze kwestie 
telefonisch overleg gevoerd met staats-
secretaris De Graaf van Sociale Zaken. 
Dees zei verrast te zijn door de maatre-
gel van Philips. „Ik betreur het dat Phi-
lips geen overleg met de regering heeft 
gevoerd. Het bedrijf had kennis kunnen 
nemen van de Aids-nota waaruit blijkt 
dat de rPoPrina nnn 

vraag of de sollicitant ooit getest is op 
Aids? 

„Inderdaad, want er is geen enkel 
verband tussen het vervullen van een 
functie en een eventuele test." 

— Stel dat vrijwillige afspraken niet 
mogelijk blijken en wettelijke maatre-
gelen uitblijven. Denkt u dat veel be-
drijven dan het voorbeeld van Philips 
zullen volgen? 

„Ik vrees van wel. Ik hoorde vandaag 
op de radio dat een heleboel bedrijven 
het nog niet willen, maar als dit onge-
moeid wordt gelaten dan vrees ik dat 
anderen ook over de brug komen." 

— Er is een duidelijk afwijzend stand-
punt van de KNMG over het testen op 
Aids voor economische doeleinden. 
Waarom houden bedrijfsartsen zich 
niet aan het standpunt van de KNMG? 

,Het gekke is dat de bedrijfsartsen 
zich' ook hebben uitgesproken tegen tes-
ten op seropositiviteit. Ik weet ook wel 
dat een individu zich niet hoeft te hou-
den aan zo'n standpunt. Het kan niet 
dwingend worden voorgeschreven. De 
vereniging zou er nog eens de aandacht 
van alle bedrijfsgeneeskundige diensten 
op kunnen vestigen. Ook de Vereniging 
Gezondheidsrecht heeft onlangs nog 
een verklaring uitgegeven waarin ze 
deze praktijk afwijst. Ik hoop eigenlijk 
dat de discussie nu in ieder geval in het 
parlement op gang komt." 

— De discussie spitst zich nu toe op 
Aids maar de gevolgen reiken verder, 
schreef u in uw artikel in Medisch Con-
tact. Hoe meer preventief medisch on-
derzoek mogelijk wordt (bijvoorbeeld 
het vroegtijdig opsporen van erfelijke 
afwijkingen) en wordt toegepast, hoe 
groter het gevaar is dat de resultaten 
worden gebruikt voor economische 
doeleinden. 

,jazeker, absoluut. Dat is het grote 
risico dat op het ogenblik nog onvol-
doende wordt onderkend. Als je die 
zaak wilt beheersen dan zul je er niet 
aan kunnen ontkomen op bepaalde pun-
ten regels te gaan stellen. Er zou een 
verbod moeten komen op het gebruik 
van puur medische gegevens voor ande-
re doeleinden." 

Aids-test sollicitanten 
Vervolg van pagina 1 

„Tien tot twintig procent van de seropo-
sitieven krijgt de ziekte snel en 50 pro-
cent op langere termijn. Dat is een hoog 
risico. Werknemers komen bij ons in de 
ziektekostenverzekering en het be-
drijfspensioenfonds. Als een werkne-
mer de ziekte ontwikkelt en je berekent 
de schade dan kom je uit op bedragen 
die vergelijkbaar zijn met de grens die 
levensverzekeringsmaatschappijen han-
teren", aldus Scheijde. 

De plotselinge discussie naar aanlei-
ding van zijn beleid bij Philips heeft 
Scheijde verrast en kan volgens hem 
aanleiding zijn het beleid in de toekomst 
te herzien. „Wij laten ons leiden door de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de 
lopende discussie. Die kan principieel 
ethisch zijn en over twee aspecten gaan: 
hoe ga je met om de nieuwe ziekte en 
met de gevolgen. De discussie kan ook 
gaan over de vraag of keuringen bij 
aanstellingen iiberhaupt wenselijk 
zijn." Het PPR-kamerlid Ria Beckers 
heeft woensdag in de Tweede Kamer 
vragen gesteld over de Aids-keuring bij 
de EG. Ze meent dat sollicitanten die 
seropositief zijn het risico lopen te wor-
den afgewezen, ook al wordt dat formeel 
niet als motief gegeven. Beckers wil dat 
de staatssecretarissen Van der Linden 
van Europese Zaken en Dees van Volks-
gezondheid maatregelen nemen tegen 
deze „indirecte discriminatie". 

Louise Groenman, Tweede-Kamerlid 
voor D66, wil dat de vaste kamercom-
missies voor Sociale Zaken, Justitie en 
Volksgezondheid snel met het kabinet 
gaan praten over de rechten van werk-
nemers en sollicitanten als deze worden 
verplicht mee te werken aan een onder-
zoek naar Aids. 

Ze vindt dat dat overleg vooraf moet 
gaan aan het al afgesproken debat over 
de Aids-test die levensverzekeraars ei-
sen en de maatregelen die staatssecreta-
ris Dees wil nemen op het gebied van de 
volksgezondheid. 

Volgens Groenman is de arbeidsrech-
telijke kant van de Aids-test zo'n be-
langrijk en verstrekkend onderwerp, 
dat het niet in de zijlijn van andere 
aspecten van Aids aan de orde mag ko-
men. Het overleg van de Kamer over 
gezondheidszorg en levensverzeke-
ringsmaatschappijen met betrekking tot 
Aids is gepland voor begin maart. 

REMCO CAMPERT 

Belasting 
T_TALLO, kijk eens wat ik in mijn 

schoentje vind!" 
„Allemachtig, een ontzagwekkend 

bedrag! Van wie heb je dat gekregen?" 
„Van de belastingverlaging." 
„Tjee, wat ga je ermee doen?" 
„Nou, dat weet ik nog niet precies. Ik 

wou het wel verantwoord besteden, zo-
dat ik er iets aan heb. Misschien een 
abonnement op de Groene? Of een paar 
stevige stappers uit de Langstraat. Of 
een doos Talensverf. Of een voorraadje 
Sorbosponsjes. Een maand Edammer-
kaas. Enfin, ik zie nog wel." 

„Pak van mijn hart." 
„Hoe bedoel je?" 
„Nee, ik was even bang dat je er on-

verantwoord plezier van zou willen ma-
ken." 

„Ik volg je niet." 
„Heb je het PvdA-kamerlid Woltgens 

dan niet gelezen in de Volkskrant van jl. 
maandag?" 

„Toen zat ik waarschijnlijk net op de 
wc." 

„Ik citeer hem even: 'Ik ben niet zo'n 
vreselijke voorstander van een belas-
tingverlaging. Die leidt er volgens mij 
niet toe dat er extra werk komt. De 
mensen besteden gewoon wat meer bij 
Albert Heijn. En kopen daar Italiaanse 
of Chinese produkten. Dat heeft alleen 
maar werkgelegenheidseffecten in het 
buitenland.' " 

„Daar was ik dus bijna de fout inge-
gaan. Hoewel: wat is er eigenlijk tegen 
als de mensen wat meer geld bij de Al-
bert Heijn besteden? Misschien bezorgt 
dat die zaak wel extra werkgelegenheid. 
En Italiaanse of Chinese produkten, 
daarvoor ga ik nou niet speciaal naar de 
Albert Heijn. Die koop ik bij de Italiaan 
of bij de Chinees. En als dat tot gevolg 
heeft dat de Italiaan of de Chinees daar-
van een ,werkgelegenheidseffect' onder-
vindt, nou, mijn zegen hebben ze. Ver-
dienen die arme sloebers eindelijk ook 
eens een centje. De Internationale, daar 
ging het toch over?" 

„Ik vrees dat je WOltgens verkeerd 
begrijpt." 

„Tja, dat zal wel, maar ik neem hem 
op zijn woord. Wat een wereldbeeld 
heeft die man. De mensen betalen een 
paar tientjes minder belasting en met-
een stappen ze naar de Albert Heijn om 
daar Italiaanse of Chinese produkten te 
kopen. Heb je het ooit knenteriger ge-
hoord? De angst voor het grootkapitaal 
gecombineerd met de angst voor uit-
heems voedsel." 

„Kom, zeg." 
„En dat alles op die toon van precies 

weten wat 'de mensen' doen. Er zal nog 
heel wat aan die panelen geschoven 
moeten worden, willen we daar. verlost 
van worden. Misschien kopen de men-
sen wel een pot zonnebloemhoning. Of 
een Deventerkoek. Of kaartjes voor een 
toneelvoorstelling. Of een mooi boek 
van een volksschrijver. Of betalen ze 
gewoon hun belasting van die belasting-
verlaging." 

HOOGLERAAR GEZONDHEIDSRECHT KEURT BELEID PHILIPS NEDERLAND AF 

„Seropositieven baan weigeren is ontsporing" 

schappijen. De laatsten sluiten niet bij 
voorbaat alle seropositieven uit. Philips 
doet dat wel. Het argument dat bedrij-
ven zichzelf kosten moeten kunnen be-
sparen ligt toch anders bij Philips dan bij 
een levensverzelceringsmaatschappij. 
Nederland heeft een groot sociaal yang-
net. Wanner een werknemer arbeids-
ongeschikt wordt, dan zijn er de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering en an-
dere verzekeringen die uitkeren." 

— Welke wettelijke maatregelen zijn 
denkbaar om dit soort ontsporingen uit 
te sluiten? 

,,Ik vind dat we eerst moeten probe- 

ren het zonder wetgeving te doen. De 
overheid zou kunnen aandringen op af-
spraken tussen werkgevers en werkne-
mers. Men zou zich strikt moeten hou-
den aan de richtlijnen voor keuringen 
voor sollicitaties. Werkt dat niet, komt 
er niets uit of is het niet bevredigend, 
dan kan de overheid ingrijpen door de 
rechtspositie van de sollicitant bij de 
keuring wettelijk vast te leggen. Dan 
zou omschreven kunnen worden wat 

wel en niet geoorloofd is bij medische 
keuringen voor een sollicitatie." 

— Niet geoorloofd is dan volgens u de 

Dees kritiseert Philips 
vanwege Aids-beleid 



Prof. mr H. Roscam Abbihg: „Er zou een verbod moeten komen op het 
gebruik van puur medische gegeveris voor andere doeleinden." 

Foto Michael Ferron 
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levensverzekering. Op tennijn kan het 
ertoe leiden dat mensen weigeren pre-
ventief medisch onderzoek te onder-
gaan omdat de uitslag daarvan in het 
economisch en maatschappelijk verkeer 
alleen maar tegen hen wordt gebruikt. 

Die waarschuwing uitte zij half janua-
ri al in een artikel in Medisch Contact, 
het orgaan van de artsenorganisatie 
KNMG. Het artikel verscheen voordat 
deze week bekend werd dat Philips al 
sinds oktober vorig jaar seropositieve 
sollicitanten uitsluit. 

Wat kunnen de directe gevolgen zijn 
van het beleid van Philips? 

„Het kan twee kanten uitgaan. Posi-
tief zou zijn als men zich nu, naar aanlei-
ding van dit Philipsbeleid, gaat realise-
ren dat er ontsporingen komen en dat 
de overheid zou moeten ingrijpen. Nega-
tief zou zijn als er een boemerang-effect 
optreedt en zulk beleid juist meer wordt 
gehanteerd. Op dat laatste heb ik gewe-
zen in het artikel in Medisch Contact." 

— Welke van de twee is van toepassing 
op Philips? 

„Dit is absoluut een ontsporing, een 

Van onze correspondent 
WIO JOUSTRA 

LONDEN — Staatssecretaris Dees 
van Volksgezondheid heeft de maatre-
gel van Philips om seropositieve sollici-
tanten (besmet met het Aids-virus, 
maar niet ziek) af te keuren, woensdag 
„verontrustend en bedenkelijk" ge-
noemd. Dees, die het internationale 
Aids-congres in Londen bijwoont, zei 
dat Philips zich op het hellende vlak 
begeeft als de medische dienst van het 

Erasmus Universiteit 
wil einde maken aan 
ontgroeningsexcessen 

Van onze verslaggever 
ROTTERDAM — Het bestuur van de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam 
heeft een speciale commissie ingesteld 
om een einde te maken aan ontgroe-
ningsschandalen bij Rotterdamse stu-
dentenverenigingen. De commissie 
staat onder leiding van de hoogleraar 
huisartsgeneeskunde H. Dokter en zal 
in april of mei verslag uitbrengen van 
haar bevindingen. Dit meldt het Rotter-
damse universiteitsblad Quod Novum. 

Volgens het universiteitsbestuur is de 
laatste jaren herhaaldelijk sprake ge-
weest van ontgroeningsexcessen. De 
druppel die de emmer deed overlopen, 
was de melding van studentenartsen dat 
ontgroende studenten last kregen van 
ernstige huidziekten. Zij hadden deze 
opgelopen bij een ontgroeningsritueel 
van de vereniging Sanctus Laurentius, 
waarbij ze door oud slachtafval moesten 
kruipen.  

zien van het felt dat de Aids-test niet 
honderd procent betrouwbaar is, houdt 
seropositiviteit geen direct gevaar in 
voor ziekte. Het kan dus geen afkeu-
ringsgrond zijn." 

„De minister van Binnenlandse Za-
ken heeft dat principe onlangs in ant-
woord op kamervragen nog eens bena-
drukt. Dat was naar aanleiding van een 
gemeente die vrouwen bij sollicitaties 
vragen stelde over de menstruatie. Zul-
ke vragen hebben niets te maken met de 
functie die eventueel vervuld gaat wor-
den en mogen dus niet worden gesteld." 

— Philips verwijst naar levensverzeke-
ringsmaatschappijen, die seropositie-
yen uitsluiten van dure levensverzeke-
ringen. Philips stelt: wij lopen ook grote 
financiele risico's, want werknemers 
komen in onze ziektekostenverzekering 
en ons bedrijfspensioenfonds. Is dat ar-
gument volgens u gerechtvaardigd? 

„Dit is nou juist het gevaar waar ik op 
heb gewezen naar aanleiding van de ac-
tie van de levensverzekeraars. Straks 
gaat iedereen dergelijke argumenten 
hanteren. Er zijn ook verschillen tussen 
Philips en de levensverzekeringsmaat- 

bedrijf onderscheid maakt tussen sero-
positieven en seronegatieven. „Dat zal 
ik op krachtige wijze bestrijden", aldus 
de bewindsman. 

Hij heeft woensdag over deze kwestie 
telefonisch overleg gevoerd met staats-
secretaris De Graaf van Sociale Zaken. 
Dees zei verrast te zijn door de maatre-
gel van Philips. „Ik betreur het dat Phi-
lips geen overleg met de regering heeft 
gevoerd. Het bedrijf had kennis kunnen 
nemen van de Aids-nota waaruit blijkt 
dat de regering aan routinetesten grote 
nadelen ziet verbonden en op dit punt 
een uitermate restrictief beleid voert. Ik 
had het dan ook chiquer gevonden in-
dien Philips contact met ons had opge-
nomen. 

„Ik neem deze kwestie uitermate se-
rieus omdat er een enorme precedents-
werking van kan uitgaan", aldus de 
staatssecretaris. Dees benadrukte dat er 
in Nederland een redelijke mate van 
overeenstemming heerst over de aan-
pak van het Aids-probleem en dat er tot 
nu toe geen sprake is geweest van pa-
niekreacties. „Er is me veel aan gelegen 
dat zo te houden", zei hij. 

Prof. E. Roscam Abbing, voorzitter 
van de Nationale Commissie Aidsbestrij-
ding, zei woensdag verrast te zijn dat 
een toonaangevend bedrijf in Nederland 
een dergelijke maatregel heeft geno-
men. „Het is geenszins zeker dat seropo-
sitieven arbeidsongeschikt worden, je 
kunt ze dat label niet op de jas prikken", 
aldus Roscam Abbing die eveneens het 
Aidscongres in Londen bijwoont. 

De commissie schat het aantal dragers 
van het Aids-virus in Nederland op tien-
tot dertigduizend. „Hoe langer we ze 
kumien volgen, hoe meer we over Aids 
te weten komen. Wii nemen aan dat 30  

schappijen. De laatsten sluitenniet bij 
voorbaat alle seroPesitievenuit; Philips 
doet dat wel. Het argument dat beclrij-
ven zichzelf kosten moeten knimen be-
sparen ligt toch antlers bij Plhps dan bij 
een levensverzekeringsmagschaPPli 
Nederland heeft een groot %Kiwi; v,ang-
net. Wanner een Torerlateiner arbeids-
ongeschikt wordt, r dan zijn ?r de ar-
beidsongeschiktheidsverzelcermg en an-
dere verzekeringen die nitkeren.? 

— Welke wettelijke maatregelen zijn 
denkbaar om dit sport ontwdringen uit 
te sluiten? 

,,lk vind dat we eerst moeten probe- 

ClWiiisFliu rim!. sr,a. 	 _ 
vereniging zou er nog sans de aandacht 
van alle bedrijfsgeneeskundige diensten 
op kunnen veStigen. Ook de Vereniging 
Gezondheidsrecht heeft °Wangs nog 
een verklaring uitgegeven waarin ze 
deze praktijk afwijst. Ik hoop eigenlijk 
dat de discussie nu in ieder geval in het 
parlement op gang kornt." 

-- De discussie spitst zich 1114 toe op 
Aids maar. de gevolgen reiken .verder, 
schreef tt in uw iirtikel in Medisch Con-

ren het zonder wetgeving te .doen. De tact. Hoe meer preventief medisch on-
overheid zou kunnen aindringen op af- derzoek mogelijk wordt (bijvoorbeeld 
spraken tussen werkgevers en werkne- het vroggtijdig opsporen van erfelijke 
mers. Men zou zich strikt moeten hou- afwijkingen) en wordt toegepast, hoe 
den aan de richtlijnen voor keuringen groter het gevciar is dat de resultaten 
voor sollicitaties. Werkt dat met, komt worden' gebruikt voor economische 
er niets int of is het niet beyredigend, doeleinden. 
dan kan de overheid MOijpen door` de 	,jazeker, absoluut. Dat is het grote 
rechtspositie van de sollicita4t:  bij de ns.  lc° dat op het ogenbhi nog onvol-
kerning wettelijk vast te Ieggefi. Dan doende *9rdt onderkend. Als je die 
zou omschreven kunnen *9rde4 wat  zaak wilt beheersen dan zul je er niet 

aan kunnen onticomen op bepaalde Pun-
wel en net geporloofd is bij medische ten regells te gaan stellen. Er' zou een 
Iceuritigen voor een s011icitatie." 	verbod'moeten komen `op het gebruik 

van puur medische gegevens voor an 
— Niet'ggoorlOofd is dan volgens it de re dOeleinden."  

van Europese Zaken en Dees van Volks-
gezondheid maatregelen nemen tegen 
deze „indirecte discriminatie". 

Louise Groenman, Tweede-Kamerlid 
voor D66, wil dat de vaste kamercom-
missies voor Sociale Zaken, Justitie en 
Volksgezondheid snel met het kabinet 
gaan praten over de rechten van werk-
nemers en sollicitanten als deze worden 
verplicht mee te werken aan een onder-
zoek naar Aids. 

Ze vindt dat dat overleg vooraf moet 
gaan aan het al afgesproken debat over 
de Aids-test die levensverzekeraars ei-
sen en de maatregelen die staatssecreta-
ris Dees wil nemen op het gebied van de 
volksgezondheid. 

Volgens Groenman is de arbeidsrech-
telijke kant van de Aids-test zo'n be-
langrijk en verstrekkend onderwerp, 
dat het niet in de zijlijn van andere 
aspecten van Aids aan de orde mag ko-
men. Het overleg van de Kamer over 
gezondheidszorg en levensverzeke-
ringsmaatschappijen met betrekking tot 
Aids is gepland voor begin maart. 

•,nden studenten van de regeling ge-
l< maakten, zijn het er sinds 1 ja-

"s 250. Maar dat kan, zo werd 
-n gezegd, ook liggen aan 

le onvindbare ou-
voor een groot 

'nvragen van 
mensgege-

ers no-
lang 
wel 
-on- 

LLIt6vcr Lubt,ab. 	 - - 
niet toe dat er extra werk komt. De 
mensen besteden gewoon wat meer bij 
Albert Heijn. En kopen daar Italiaanse 
of Chinese produkten. Dat heeft alleen 
maar werkgelegenheidseffecten in het 
buitenland.' " 

„Daar was ik dus bijna de Pout inge-
gaan. Hoewel: wat is er eigenlijk tegen 
als de mensen wat meer geld bij de Al-
bert Heijn besteden? Misschien bezorgt 
dat die zaak wel extra werkgelegenheid. 
En Italiaanse of Chinese produkten, 
daarvoor ga ik nou niet speciaal naar de 
Albert Heijn. Die koop ik bij de Italiaan 
of bij de Chinees. En als dat tot gevolg 
heeft dat de Italiaan of de Chinees daar-
van een ,werkgelegenheidseffect' onder-
vindt, nou, mijn zegen hebben ze. Ver-
dienen die arme sloebers eindelijk ook 
eens een centje. De Internationale, daar 
ging het toch over?" 

„Ik vrees dat je WOltgens verkeerd 
begrijpt." 

„Tja, dat zal wel, maar ik neem hem 
op zijn woord. Wat een wereldbeeld 
heeft die man. De mensen betalen een 
paar tientjes minder belasting en met-
een stappen ze naar de Albert Heijn om 
daar Italiaanse of Chinese produkten te 
kopen. Heb je het ooit kneuteriger ge-
hoord? De angst voor het grootkapitaal 
gecombineerd met de angst voor uit-
heems voedsel." 

„Kom, zeg." 
„En dat alles op die toon van precies 

weten wat 'de mensen' doen. Er zal nog 
heel wat aan die panelen geschoven 
moeten worden, willen we dam% verlost 
van worden. Misschien kopen de men-
sen wel een pot zonnebloemhoning. Of 
een Deventerkoek. Of kaartjes voor een 
toneelvoorstelling. Of een mooi boek 
van een volksschrijver. Of betalen ze 
gewoon hun belasting van die belasting-
verlaging." 

Vijf jaar cell geeist 

Dees kritiseert Philips 
vanwege Aids-beleid 

et studiebeurzen wordt 
Groningen 
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VOW 
,,Verrekte zwaar weer", verwacht Cor vapJer 
Klugt, de eerste president zonder titel var Philips. 
Mawrzijn schip heeft een waste koers, zgt hij tegen 
Willem Beusekamp. Er moet dit jaar-log wel 

0 miljoen gulden worden bezuiniscl. 
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ERELDWUD bonder-
den reorganisaties in 
1987. In Nederland 
heeft de vakbondsbe-
stuurder een zakcom-
puter nodig om het 
aantal verloren ba-

nen bij te houden. Een Amerikaanse verslag-
gever signaleert een grafstemming bij de staf-
diensten in Eindhoven. Velen vragen zich af 
wat Wisse Dekker ruin vier jaar lang heeft 
uitgevoerd. Op 12 januari meldt de onderne-
ming dat de eerder verwachte winst over 
1987 van ruim een ntiljard gulden kan wor-
den vergeten, De omzet daalde van 55 tot 
52,7 mitard gulden. 

de zogenaamde dollargebieden, Noord-Ame-
rika en landen in. het Verre Oosten, wear 
alles wordt berekend in dollars. Een kwart, 
25 procent, van onze inkoop en produktie 
komt uit die gebieden. Daar zit een gat tussen 
van vijftien procent. Dus vijftien procent van • 
onze omzet — dat is pakweg acht tot den 
mlljard gulden, een beetje minder soms — 
Icrijgt onmiddellijk de tikken van bruuske 
koerswijzigingen. Over 1987, voor de belas-
tingen, mag je rustig rekenen dat het Philips 
600 miljoen gulden gekost heeft." 

Een enorme klap, waaraan volgens Van 
der Klugt niet de diagnose mag worden ver-
bonden dat Philips ziek is, „want ook meneer 
Sony heeft een winstdaling van 57 procent 

we in 24 maanden hebben moeten toveren. 
Misschien twee maanden meer hoor, maar in 
die orde van grootte ligt het. Dus eerst fa-
briek dicht in Amerika, fabriek open in Tai-
wan, eerst bouwen, fabriek maken, mensen 
opleiden, fabriek aan de gang, fabriek we 
fabriek overbrengen naar de grensstreek in 
Mexico, en daar heb je ook niet zo maar een 
fabriek staan die een miljoen apparaten per 
jaar maakt. 	 " 

„Geluklcig konden we dit goed doen, en het 
is niet echt toveren, omdat we voor de Tai-
wan-fabriek een hele goeie andere towelling 
konden vinden. Anders doe je macrocono-
misch de vreselijkste dingen; je vernietigt 
kapitaal op twee plaatsen en je moet de fa- 

WEKEL1JKSE BULAG„ 

mover. Er is een chemische fabriek die de 
grondstof levert voor de plaatjes. Er kwam 
een galvaniseerinrichting van mensen die 
hebben geleerd hoe je de machines moet in-
brengen in een 24 uur lopend proces. 

„Dus rood Hannover zijn co-makers gelco-
men die in je fabriek meelopen en meeden-
ken om je machineS sneller te laten pan en 
goedkoper te lateen functioneren. Je hebt "dus 
de mogeltkkeid mensen tot een graacLvan 
specialisatie to brengen wat je in eigen huis 
nooit kunt. In Japan zijn e , mensen die zich 
uitsluitend bezighoWtt met het aanbrengen 
van teksten op 24:erOporketinerno. Die men-
sen bereiken dear d,:a, opkgeen verdomd hoog 
niveau in, en (hail= je van profiteren. 
Daarom produceren wij ook in Japan." 

Van-der Klugt geeft toe dat de leverings-
voorwaarden voor een van Philips allaanke-

,, Iijke co-maker wel degelijk harder zijn dan 
voor bijvoorbeeld de eigen Elcoma-divisie. 
„Zeker in Amerika. Als je als co-maker voor 
bepaalde fabrieken niet 's middags om kwart 
over dice' aflevert watje:belooft hebt, hoef je 
niet meer terug 

U pracit graag over „Philips goes global". 
Wat betelcent dat? 

„Als niet-technicus heb ilc het ook moeteu 
leren: als ik lampen ga verkopen — we heb-
ben nu veertig procent van de wereld-
markt — en als ik dat moet gaan doen en de 
ingenieurs hebben geleerd lampen en con-
cepten te bouwen op 22 volt en 50 hertz en 
het moet naar 110 of 160 hertz, dan moet je 
van voren af aan beginnen. En die concepten 
hadden we domweg niet in huffs. Dat geldt 
ook voor de consumentenelektronica. Omdat 
wij Europees waren en omdat wij die stan-
daarden niet hadden, waren wij niet echt 
mondiaal. Onze concepten hielden ons dus uit 
de markt. 
„Japan had het veal makkelijker. Alle Japan-
se standaarden zijn gelijk aan de Amerikaan-
se. Die hebben ze ook na de oorlog in versneld 
tempo tot zich genomen. Het principe was: 
nets maken in Japan wat je niet ook in 
Amerika kunt verkopen. Neem nou nog 
maar even Sony. De Betamax werd drie jaar 
lang in Amerika verkocht, voordat er nog 
maar een recorder op de Japanse markt te 
koop was. Het was overigens voor Japan een 
buitengewoon goede mogelijkheid om uit zijn 
oorlogstoestand te komen, want hun markt 
was ineens twee, nee, tweeeneenhalf maal zo 
groot. 

„Philips zegt nu: er is Kier een Euromarkt, 
en in de hele wereld zie je de tariefmuren 
langzamerhand verdwijnen. Er komen dus 
hoe langer hoe meer wereldconcepten van 
produkten op je af. In de automobielindus-
trie, in de elektronica, in de chemie; het is 
niet langer zo dat je net kunt doen alsof er om 
je heen niks gebeurt. Ook al dank zij de 
conununicatie die er bestaat. De conclusie is 
heel eenvoudig: tenzij je sterkte kan opbren- 
gen die kan wedijveren met die van je grote 
concurrenten, heb je een probleem. Want 
dan zul je opden duur verdwijnenl, Of je moat 
een nichernarktje opzetten, waar je niet zo'n 
gigantisch apparaat voor nodig hebt als het 
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Cor van der Klugt: „Omdat wij Europees 
hadden, waren wij niet echt mondiaal." 

waren en artidat wij .die standaarden niet 
Foto Guus Dubbeimart 
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ERELDWUD honder-
den reorganisaties in 
1987. In Nederland 
heeft de vakbondsbe-
stuurder een zakcom-
puter nodig om het 
aantal verloren ba-

nen bij te houden. Een Amerikaanse verslag-
gever signaleert een grafstenuning bij de staf-
diensten in Eindhoven. Velen vragen zich af 
wat Wisse Dekker ruim vier jaar lang heeft 
uitgevoerd. Op 12 januari meldt de onderne-
ming dat de eerder verwachte winst over 
1987 van ruim een miljard gulden kan wor-
den vergeten, De cnnzet daalde van 55 tot 
52,7 miljard gulden. 

Kort daarvoor waarschuwde de in april 
1986 benoemde president dat op vele fronten 
de bill grin gaat. Organisatorisch, in de pro-
duktie en op kostenriiireatt. Philips staat op 
zijn grondvesten te schudden. 

De president reageert verrast. ,,Ha, ha, toe 
maar! De bijvoeglijke naamwoorden en ande-
re kwalificaties zijn wat overgeaccentueerd, 
en natuurlijk vragen net velen zich van alles 
af. Bovendien is de interpretatie van de me-
dia vaak zo, dat de lezer geen goed beeld 
kriigt." 

PHILIPS 

Cor van der Klugt (zonder titel) is de ze-
vende president van NV Philips' Gloeilam-
penfabrieken en de eerste die bewijst dat je 
zonder ervoor te hebben doorgeleerd aan het 
hoofd kan komen van Nederlands meest 
spraakmakende multinational, een onderne-
ming met 345 duizend man personeel, van 
wie er 70 duizend in Nederland werken. 

De opening brengt hem even van zijn apro-
pos. „Ho, ho, ho, even vooraan beginnen he. 
Ms er in Nederland in de krant staat, want 
elders is het niet zo, en hier is het logisch 
omdat er altijd zo'n grote slagschaduw van 
Philips is, als er staat Philips schrapt banen, 
dan denkt de onschuldige lezer: Philips ont-
slaat mensen. U en ik weten dat het zeer 
zeker tot nu toe nooit 20 geweest is of  

de zogenaamde dollargebieden, Noord-Ame-
rika en landen in het Verre Oosten, wear 
alles wordt berekend in dollars. Een kwart, 
25 procent, van onze inkoop en produktie 
komt tat die gebieden. Daar zit een gat tussen 
van vijftien procent. Dus vijftien procent van 
onze omzet — dat is pakweg acht tot tien 
miljard gulden, een beetje minder soms — 
krijgt omniddellijk de tikken van bruuske 
koerswijzigingen. Over 1987, voor de belas-
tingen, mag je rustig rekenen dat het Philips 
600 miljoen gulden gekost heeft." 

Een enorme ldap, waaraan volgens Van 
der Klugt net de diagnose mag worden yer-
bonden dat Philips ziek is, „want ook meneer 
Sony heeft een winstdaling van 57 procent 
gelled". Het betekent wel „dat je er ernstig 
en harder aan moet werken dan voorheen, 
want er komt bij dit wij denken dat het in 
1988 net veel beter zal worden". „Als voor-
zichtige ondernater met er toch van 
tritgaan dat het best zou kunnnen dat die 
koers van de dollar niet boven de 1,80 uit-
komt en zeker niet boven de twee gulden en 
misschien wel onder de 1,80 gulden." 

—Het absolute koersniveau maakt toch niet 
zoveel uit, het zijn meer de schommelingen. 

„Ja en nee. De koersschommelingen heb-
ben betrekking op dat gat tussen die veertig 
en 25 procent. Het absolute lage niveau van 
de dollar betekent, dat je net alleen de op-
brengsten Van je eigen verkopen onder druk 
ziet staan, maar ook de concurrentie ziet 
toenemen van mensen die vanuit die dollar-
gebieden opereren. Japan in veel mindere 
mate, maar bijvoorbeeld Korea, Taiwan en 
Singapore krijgen nu veel grotere voordelen 
dan een jaar geleden. Sinds 1985 is de dollar 
zo'n veertig procent ingezakt. Dat voordeel 
pakken ze." 

Van der Klugt rekent voor hoe Philips in 
1986 nog het gemiddelde prijsniveau van alle 
produkten wereldwijd met twee procent kon 
opvoeren.

1 
 ,Dat is voor ons toch een miljard.  

gulden. In 1987 konden we onze prijzen niet 
verhogen, onder de druk van de concurren-
tie. Als je daar een miljard gulden voor 
neemt, dat mag wel, dan vind ik dat Philips 
het er in 1987 helemaal net zo slecht af 
gebracht heeft. Weliswaar een omzetdaling 
van 55 miljard tot 52,7 miliard gulden, maar  

we in 24 maanden hebben moeten toveren. 
Misschien twee maanden meer hoor, maar 'in 
die orde van grootte ligt het. Dus eerst fa-
briek dicht in Amerika, fabriek open in Tai-
wan, eerst bouwen, fabriek maken, mensen 
opleiden, fabriek aan de gang, fabriek weg*  
fabriek overbrengen naar de grensstreek iai 
Mexico, en dear heb je ook net zo maar een 
fabriek staan die een miljoen apparaten per 
jaar maakt. 

„Geluklcig konden we dit goed doen, en het  
is net echt toveren, omdat we voor de Tai-
wan-fabriek een hele goeie andere bezetting 
konden vinden. Anders doe je macro-ocono-
misch de vreselijkste Bingen; je vernietigt 
kapitaal op twee plaatsen en je moet de fa-
briek op de derde plek neerzetten. Aherne-
tieven zijn er niet, want je kunt een land Wet 
meenemen, en een fabriek ook niet. God zij 
dank kunnen wij dat gebouw in Taiwan goed 
gebruilcen, daar worden nu monitoren voor 
personal computers gemaakt." 

Van der Klugt met nadruk: „Dear hebt u 
het voorbeeld. En als u nu vraagt, kunt u een 
beeldbuizenfabriek in twee jaar tijd verplaat-
sen, dan zeg ik: dat kan ik net, want er is een 
glasfabriek bij, dat is een diepte-investering 
van enkele honderden miljoenen guldens. 
Daar horen specialisten bij die je net zo manr 
uit de krant kunt werven. Daar hoort vak-
manschap bij dat je net noodzakelijkerwijs 
zo maar eventjes aantreft in een landbouw-
omgeving of in een regio wear goede lichtme-
taalarbeiders wonen. In sommige plaatsen 
doe je er wel drie tot vijf jaar over om het 
geschikte personeel te vinden. In sommige 
plaatsen vind je het helemaal niet." 

— Die verhuizing naar Mexico lijkt me voor-
al ingegeven door de goedkope arbeidskrach-
ten daar. 
„Dat is juist. Wij hebben te maken met Ian-
den met uurlonen vanaf 29 cent tot 45 gul-
den. En die 45 gulden liggen net ver hier 
vandaan." 

— En dat uurloon van 29 cent? 
„Ik hoor dat van een van onze Brabantse 
fabrikanten hoor, hens net van Philips al-
leen. Dat zijn Korea en China. De Japanners 
ondervinden het nu ook. In het Verre Oosten 
liggen de verschillen tussen 29 cent en 25 

„Nou moet u mij niet verleiden om hier-
over te gaan discussieren, want dan zitten we 
Kier vanavond nog, maar China, met een 
miljard inwoners zeg. Wij zetten een joint-
venture op met een Chinese, ik kan niet 
zeggen firtna, maar organisatie voor een paar 
honderd radiorecorders. Het eerste jeer kon-
den de heren er bijna honderdduizend ma-
ken, dat vonden ze al heel flink. Daarna 
werden het er driehonderdduizend, maar 
toen moesten het er al twee miljoen zijn. Als 
je nagaat dat wij een fabriek hebben gebouwd 
voor de Chinezen voor compressoren voor 
koelkasten, en dat is een verdomd high tech 
apparaat, dat was een heel knap stuk werk. 
Nou dat is net genoeg voor 'de buurt.  

meester van Nanking: kun je die dan niet 
aanwijzen. Want zo doet hij het wel. 

„Als je daarvan af komt, en je zegt nu 
moet u meager de fabillcant zelf uw grond-
stoffen verziirgen, u moet ook zelf uw pro-
dukten gat t verkopen. Daarvoor hebben wij 
commerciele assistentie uit Nederland moe-
ten geven. Er is een jonge marketingman 
heen om de lieden bij te brengen wat marke-
ting is. Dat is bij hen heel nieuw. Het is 
interessant, ze zijn geweldig actief en es ze 
hun deviezenweegschaal in balans kunnen 
houden, dart vinden wij dat zeker een markt 
wear we .zijn moeten. De Japanners zitten er 
al jaren." 

— Terug naar dedollar. Kunt u die schom- 

- praat graag over „rtuttps toes global". 
Wat betekent dat? 

„Als niet-technicus heb ik het ook moeteu 
leren: als ik lampen ga verkopen — we heb-
ben nu veertig procent van de wereld-
markt en als ik dat moo gaan doen en de 
ingenieurs hebben geleerd lampen en con-
cepten te bouwen op 22 volt en 50 hertz en 
het moet naar 110 of 160 hertz, dan most je 
van voren af aan beginnen. En die concepten 
hadden we domweg niet in huts. Dat gelds 
ook voor de consumentenelektronica. Omdat 
wij Europees waren en omdat wij die stan-
daarden niet hadden, waren wij niet echt 
mondiaal. Onze concepten hielden ons dus uit 
de markt. 
„Japan had het veel makkelijker. Alle Japan-
se standaarden zijn gelijk aan de Amerikaan-
se. Die hebben ze ook na de oorlog in versneld 
tempo tot zich genomen. Het principe was: 
nets maken in Japan wat je niet ook in 
Amerika kunt verkopen. Neem nou nog 
maar even Sony. De Betamax werd drie jaar 
lang in Amerika verkocht, voordat er nog 
maar een recorder op de Japanse markt te 
koop was. Het was overigens voor Japan een 
buitengewoon goede mogelijkheid om tut zijn 
oorlogstoestand te komen, want hun markt 
was ineens twee, nee, tweee.neenhalf maal zo 
groot. 

„Philips zegt nu: er is bier een Euromarkt, 
en in de hele wereld zie je de tariefmuren 
langzamerhand verdwijnen. Er komen dus 
hoe langer hoe meer wereldconcepten van 
produkten op je af. In de automobielindus-
the, in de elektronica, in de chemie; het is 
net langer zo dat je net kunt doen alsof er om 
je -been niks gebeurt. Ook al dank zij de 
communicatie die er bestaat. De conclusie is 
heel eenvoudig: tenzij je sterkte kan opbren-
gen die kan wedijveren met die van je grote 
concurrenten, heb je een probleem. Want 
clan zul je opden duur verdwijnenti Of je most 
een-nichemarktje opzetten, waar niet zo'n 
gigantisch apparaat voor nodig hebt als het 
onze. 

„De volgende conclusie: ik moet ont het 
goed te doen in de kop van het peleton blijven 
lopen, of fietsen. Wear m'n concurrent sterk 
is, moet ik het ook zijn. In ons vak krijg je er 
dan nog een interessante conclusie meteen 
achteraan: de grootste markt voor elektroni-
ca is Amerika, een gebied wear in sommige 
vakgebieden de Amerikanen zelf al lang net 
meer aanwezig zijn, zoals de consumenten-
elektronica. Voor ons was dat twintig jaar 
geleden een onbetreden gebied. Onze priori-
teit was derhalve zo snel mogelijk in de Ver-
enigde \ Staten aanwezig- zijn. En natuurlijk 
heel dicht bij Japan, of er eigenlijk in. 

„Dan heb ik het nog helemaal niet over 
vragen als: wear ga ik het waken, of wat doet 
de munteenheid. Een munteenheid ja of nee, 
die Amerikaanse markt is er altijd. In twintig 
jaar tijd hebben we ons daar van drie procent 
van de omzet opgewerkt tot 25 a dertig pro-
cent. Daar ben ik echt trots op." 

— De kosten zijn volgens u nog steeds te 
hoog? 

„Ik denk zeker dat er nog een hoop is te 
doen. We hebben een structuur die veertig 
jaar geleden is geboren, en die is gegroeid in 
uiterst Welvarende tijden. Het moeilijkste in 
grote organisaties van mensen boven de 35 
jaar, is veranderen. Niemand wil veranderen. 
Ik overdrijf, het gros heeft er moeite mee. Zo 
blijft zo'n organisatie met een structuur zit-
ten die niet langer adequaat is. We hebben 
inmiddelc 	

s• 



Cor van der Klugt: „arida wij Europees waren en onidat wij- die standaarden niet 
hadden, waren Wij niet echt morainal!' 	 Foto Guus DubbeImen 

Kort daarvoor waarschuwde de in april 
1986 benoemde president dat op vele fronten 
de bill erin gut Organisatorisch, in de pro-
dulctie en op kostenniveau. Philips staat op 
zijn grondvesten te schudden. 

De president reageert verrast. „Ha, ha, toe 
maar! De bijvoeglijke naamwoorden en ande-
re kwalificaties zijn wat overgeaccentueerd, 
en natuurlijk vragen niet velen zich van alles 
af. Bovendien is de interpretatie van de me-
dia vaak zo, dat de lezer geen goed beeld 
Mint." 

PHILIPS 

Cor van der Klugt (zonder titel) is de ze-
vende president van NV Philips' Gloeilam-
penfabrieken en de eerste die bewijst dat je 
zonder ervoor te hebben doorgeleerd aan het 
hoofd kan komen van Nederlands meest 
spraakmakende multinational, een onderne-
ming met 345 duizend man personeel, van 
wie er 70 duizend in Nederland werken. 

De opening brengt hem even van zijn apro-
pos. „Ho, ho, ho, even vooraan beginnen he. 
Als er in Nederland in de krant staat, want 
elders is het niet zo, en hier is het logisch 
omdat er altijd zo'n grote slagschaduw van 
Philips is, als er staat Philips schrapt banen, 
dan denkt de onschuldige lezer: Philips ont-
sleet mensen. U en ik weten dat het zeer 
zeker tot nu toe nooit zo geweest is of nauwe-
lijks zo is. U en ik weten ook dat Philips in 
Nederland jaarlijks nog meer mensen aan-
neemt dan er weggaan." 

— Nu ook nog? 
„Dat is op het ogenblik ongeveer zo. Dat 

wil zeggen, ik denk dat het in 1987 ongeveer 
gelijk uitloopt. Het kan zijn dat er wat min-
der zijn gekomen dan gegaan. Maar voor die 
tijd namen we er altijd nog zo'n zes-, zeven-
duizend naar binnen, bij Philips. De meeste 
jaren bleef daar een dik overschot van over. 
Wereldwijd komen er elk jaar zo'n veertig-
duizend bij, en gaan er ook weer veertigdui-
zend af." 

Van der Klugt (62) heeft zijn vertrouwde 
ritme snel weer terug. Het burner winter-
sport-gekleurde hoofd spiedt razendsnel near 
de fotograaf, near het merk van de bandre-
corder („ah, een Sony, 't is ons tweeds goede 
merk") en dicteert „eerst een algemeen ant-
woord". 

„Philips maakt schoon schip, en we varen 
een vaste koers. Vorig jaar hebben wij in dit 
land een miljard gulden geinvesteerd en zo-
veel gebouwd als nog nooit tevoren. Nieuwe 
gebouwen gezet, voor onder andere nieuwe 
activiteiten. Het grote centrum hier in Waal-
re, voor de submicronelektronica. Daarbij 
aansluitend de fabriek in Nijmegen. Monu-
mentale investeringen. Dus wat dat betreft, 
kunt u rustig zeggen: a. we staan niet op onze 
grondvesten te trillen, b. we gaan met weg, c. 
we zijn hartstikke gezond. En dat er dan 
verder in de wereld een hoop aan de hand is 
waar wij ook mee te maken hebben, is lo-
gisch. We zijn geen vrij vliegend ruimte-
schip." 

— Hartstikke gezond? Merkwaardig, daags 
nadat u een forse winstval hebt aangekon-
digd? 

„Dat is helemaal met merkwaardig. Ik 
moet het ook goed uitleggen, en misschien 
doen we dat niet altijd genoeg. Veertig pro-
cent van onze verkoop loopt tegenwoordig in  

gehad". Het betekent wel „dat je er ernstig 
en harder aan moet werken dan voorheen, 
want er komt bij &it wij denken dat het in 
1988 met veel beter zal worden". „Als voor-
zichtige ondernether moet je er toch van 
llama dat het best zou kunnnen dat die 
koers van de dollar Met boven de 1,80 uit-
komt en zeker niet boven de twee gulden en 
misschien wel onder de 1,80 gulden." 

— Het absolute koersniveau maakt toch niet 
zoveel uit, het zijn meer de schommelingen. 

,ja en nee. De koersschommelingen heb-
ben betrekking op dat gat tussen die veertig 
en 25 procent. Het absolute lage niveau van 
de dollar betekent, dat je niet alleen de op-
brengsten van je eigen verkopen onder druk 
ziet staan, maar ook de concurrentie ziet 
toenemen van mensen die vanuit die dollar-
gebieden opereren. Japan in veel mindere 
mate, maar bijvoorbeeld Korea, Taiwan en 
Singapore krijgen nu veel grotere voordelen 
dan een jaar geleden. Sinds 1985 is de dollar 
zo'n veertig procent ingezakt. Dat voordeel 
pakken ze." 

Van der Klugt rekent voor hoe Philips in 
1986 nog het gemiddelde prijsniveau van alle 
produkten wereldwijd met twee procent kon 
opvoeren. „Dat is voor ons toch een miljard 
gulden. In 1987 konden we onze prijzen niet 
verhogen, onder de druk van de concurren-
tie. Als je daar een miljard gulden voor 
neemt, dat mag wel, dan vind ik dat Philips 
het er in 1987 helemaal met zo slecht af 
gebracht heeft. Weliswaar een omzetdaling 
van 55 miljard tot 52,7 miljard gulden, maar 
wel een volumestijging van zeven procent. 
Indrukwekkend na alles wat er vorig jaar is 
gebeurd." 

— Kortom, de produktie van onderdelen in 
niet-dollargebieden moet zo snel mogelijk 
naar een dollargebied. Hoe snel kan dat? 

„Relatief. Ik geef een voorbeeld dat bij 
Philips ook echt zo is gebeurd. Twee jaar 
geleden hebben wij besloten om 14 inch kleu-
rentv-apparaten niet Langer in Amerilca te 
maken — we waren daar trouwens nog de 
laatste fabrikant — omdat langzamerhand de 
prijzen zo .omlaag gingen door de importen 
nit het Verre Oosten, dat je op ieder apparaat 
minstens vijfden dollar verloor voor het de 
fabriek uit was. Then hebben we afgespro-
ken, en ik heb daar in mijn toenmalige func-
tie ook de hand in gehad, dat we de produktie 
near Zuidoost-Azie zouden brengen. We zijn 
naar Taiwan gegaan, en met de directie daar 
overeengekomen dat binnen een jaar tijd de 
produktie zou geschieden vanuit Taiwan in 
een nieuw te bouwen fabriek. 

PHILIPS 

„Die fabriek is in negen maanden gebouwd, 
en twee maanden later liepen de eerste appa-
raatjes van de band af. In de tussentijd had 
Amerika een groot handelstekort, begon ver-
velend te worden met importen, gaf Taiwan 
een penalty-tarief voor importen, en was de .  
Taiwanese kleuren-tv ook den dollar te duur. 
Beter gezegd, verloren we daar ook den dol-
lar op, voordat het eerste apparaat de deur 
uit was. 

„Toen hebben we gezegd, wat dan? We 
besloten die produktie te verkassen naar de 
grensstreek in Mexico, en daar is nou, in 
oktober vorig jaar, het eerste apparaat van de 
band gekomen. Meet u eens even nagaan, wat  

briek op de derde plek neerzetten. Alterna-
tieven zijn er niet, want je kunt een land'nielt 
meenemen, en een fabriek ook niet Coid zq 
dank kutinen wij-dat gebouw in Taiwan gied 
•gebruiken, daar worden nu monitoren voor 
personal computers gemaakt" 

Van der Klugt met nadruk: „Dear hebt u 
het voorbeeld. En als u nu vraagt, kunt u een 
beeldbuizenfabriek in twee jaar tijd verplaat-
sen, clan zeg ik: dat ken ik niet, Want er is een 
glasfabriek bij, dat is een diepte-investering 
van enkele honderden miljoenen guldens. 
Dear horen specialisten bij die je niet zo maar 
uit de krant kunt werven. Dear hoort vak-
manschap bij dat je met noodzakelijkerwijs 
zo maar eventjes aantreft in een landbouw-
omgeving of in een regio waar goede lichtme-
taalarbeiders wonen. In sommige plaatsen 
doe je er wel drie tot vijf jaar over om het 
geschikte personeel te vinden. In sommige 
plaatsen vind je het helemaal niet." 

— Die verhuizing naar Mexico lijkt me voor-
al ingegeven door de goedkope arbeidskrach-
ten daar. 
„Dat is juist. Wij hebben te waken met lan-
den met uurlonen vanaf 29 cent tot 45 gul-
den. En die 45 gulden liggen met ver hier 
vandaan." 

— En dat uurloon van 29 cent? 
„11c hoer dat van een van onze Brabantse 
fabrikanten hoer, hens met van Philips al-
leen. Dat zijn Korea en China. De Japanners 
ondervinden het nu ook. In het Verre Oosten 
liggen de verschillen tussen 29 cent en 25 
gulden. Die 25 gulden is Japan zelf. Zo komen 
zij langzamerhand in een probleem dat wij al 
heel goed kennen, en dat zijn de te hoge 
loonkosten. Een Japanner werkt veertig pro-
cent meer dan een Europeaan en is dus goed-
koper, maar inmiddels is het uurloon daar 
gemiddeld 25 gulden." 

• 
— Hoe gaat het met uw nieuwe fabriek voor 
jaarlijks een miljoen videocassetterecorders 
in Korea. Die werd eind 1985 met veel la-
waai aangekondigd. 

„We hebben daar al eenjaar of den onder-
delenfabricage op condities waarbij wij eerst 
niets in Korea mochten verkopen, en nu 
mogen wij een gedeelte van die componen-
tenfabricage in Korea afzetten. Verder zijn er 
een aental projecten aangezet, waarvan er 
enige lopen. Een in het kader van de kleine 
huishoudelijke apparaten en een joint-ven- 
ture met een Koreaanse onderwijsin.stel-
ling.. 

— En die grootscheepse videoproduktie? 
„Dat is ons met gelukt. Beter gezegd, wij 

stellen vast dat als je in Korea iets wilt gaan 
doen dat bij hen tot de kernactiviteiten 
hoort, dan wordt het alsmaar moeilijker. Dan 
is er ineens geen grond meer te koop, of het 
terrein dat je op het oog hebt, wordt ineens 
vijf maal zo duur. Wij hebben vastgesteld dat 
het een onbegonnen zaak is. Als we die video- • 
fabriek hadden kunnen doen, zou het inder-
dead een groot project zijn geweest. Inmid-
dels hebben we andere uitwijkplaatsen ge-
vonden, in Jepan en daaromheen in Singapo-
re, Hongkong en Taiwan. En we zijn druk 
bezig dit soort zaken op te zetten in China." 

— Moeilijke markt? 
„Ik vind hem wel interessant." 

— Maar meer om lekker goedlcoop te produ-
ceren, niet als afzetmarkt. 

„Nou moet u mij. met verleiden om hier-
over te gaan discussieren, want dan zitten we 
hier vanavond nog, wear China, met een 
miljard inwoners zeg. Wij zetten een joint-
venture op met een Chinese, ik ken niet 
zeggen firtna, maar organisatie voor een paar 
honderd radiorecorders. Het eerste jaar kon-
den de heren er bijna honderdduizend ma-
ken, dat vonden ze al heel flink. Daarna 
werden het er driehonderdduizend, maar 
teen moesten het er al twee miljoen zijn. Als 
je nagaat dat wij een fabriek hebben gebouwd 
voor de Chinezen voor compressoren voor 
koelkasten, en dat is een verdomd high tech 
apparaat, dat was een heel knap stuk werk. 
Nou dat is net genoeg voor de buurt. 

PHILIPS 

,,Er groeien kleine koelkastenfabrieken 
van honderdduizend stuks omheen, en dat is 
inderdaad voor een soort regio, Met eens 
voor een provincie. Ik heb het dus nu over 
een miljoen koelkasten. Zo hebben we nog 
een trits van samenwerIcingsverbanden. Om-
dat China leeg is en gezegd heeft dat het met 
Langer leeg wil blijven, maar dit soort mate-
ride welvaart aan de bevolldng wil geven, is 
voorlopig nog steeds the sky the limit. Er 
wordt ook niet verkocht, er wordt uitge-
deeld! Een boeiend schouwspel. 

„Met een zichtbare gretigheid probeert 
men de westerse concepten over te nemen. 
De minister van Elektronische Industrie 
vroeg mij: wat is eigenlijk een firma. Wat 
doet een president, hoe wordt hij president, 
hoe komen ze eraf. Vond ik ook een slimme 
vraag. Dat vertel ik je met, zei 1k. Maar wat 
doen directeuren, wat is winst. Hoe werkt 
dat Wij hebben een samenwerking met een 
recent geformeerde groep wear het tot voor 
kort zo was, dat de fabrieken hun grondstof-
fen aangeleverd kregen en eindprodulcten 
afieverden op een voor ons redelijk ouder-
wetse manier, en ze betaalden de grondstof-
fen Met, kregen ook geen geld voor hun 
eindprodukten, ze lcregen gewoon hun loon! 
Alles is tech van iedereen? 

„Dus de burgemeester van Nanking is, 
noem het maar hoofdaandeelhouder of ver-
antwoordelijk voor alle industrieen die bij 
hem staan. Was ook grappig, want teen Nan-
king en Eindhoven zustersteden werden, 
vroeg hij aan de burgemeester van Eindho-
ven, Gerrit Borrie: hoeveel mensen komen er 
met je mee als je near Nanking gam. Ik zal 
eens informeren, zei Borrie. Zegt de burge- 

meester van Nanking lcun je die dan niet 
• aanwijzen. Want zo doet hij het weL 

„Als je daarvan af komt, en je zegt nu 
meet u meneer de fabrikant zelf uw grond-
stoffen vennargen, u mom ook zelf uw pro-
dukten gain. verkopen. Daarvoor hebben wij 
commerciele assistentie uit Nederland moe-
ten geven. Er is een jonge marketingman 
heen om de lieden bij te brengen wat marke-
ting is. Dat is bij hen heel nieuw. Het is 
interessant, ze zijn geweldig actief en als ze 
hun deviezenweegschaal in balans kunnen 
houden, dan vinden wij dat zeker een markt 
waar we ,rijn moeten. DeJapanners zitten er 
al jaren." 

— Terug mar de dollar. Kunt u die schom-
melingen nu wel of niet voor rijn? 

natuurlijk, dat kunnen we wel. Sorry 
dat 	natuurlijk zeg. Dear heb ik altijd de 
pest aan als iemand dat tegen mij zegt als ik 
*en vraag steL Dus het ontsnapte mij, omdat 
we er zo dagelijks mee bezig zijn. Die gap 
tussen veertig procent verkoop en 25 pro-
cent produceren in die dollargebieden, die 
gap moeten wij dus zo snel mogelijk dichten. 
Onder de huidige omstandigheden, als je er-
van uitgaat clat die dollar met erg veel zal 
veranderen in de komende drie, vier, vijf 
jaar, maar drie jaar is al genoeg, dan moeten 
wij in dollargebieden nninimaal datgene pro-
duceren wat we in die gebieden verkopen. 
Liefst meer, omdat we dan vanuit de dollar-
gebieden kutmen exporteren. Dear zijn we 
druk wee bezig." 

— Uw recente pleidooi voor het veel meer 
inschakelen van toeleveranciers, de zoge-
naamde co-makers, doet denken aan uitbui-
ting. Niet goed voor Philips, dan failliet. 

„He, dat is grappig. Hoorde u zeker van 
een agiog of zo. Dat is natuurlijk kletskoek. 
Een automobielindustrie als General Motors 
die z'n eigen verf maakte voor z'n eigen 
auto's, die dingen zijn uitgefarmd, een beetje 
van de centrals kernactiviciteiten af gaan 
staan. Net  als de claxonfabrikanten en dat 
soort lni. Die zijn dus co-makers van GM 
geworden. In de auto-industrie kun je het 
gewoon niet enders bedenken. Er wordt juist 
heel goed sarnengewerkt Dat most ook 
want auto's hebben een aanlooptijd van drie 
jaar. Als een autofabrikant zijn co-makers 
met vandaag onthult wat hij over vier jaar op 
de markt zet, den kan niemand de onderde-
len voor hem maken die hij hebben wil. 

„Bij ons in de elektronica gaat het nog 
sneller. Zelfs in de submicrontechnologie is 
het een kwestie van maanden geworden. Het 
is echter onjuist dat bij het inschakelen van 
co-makers uitsluitend de kosten meetellen. 
Bepaald niet. Heel duidelijk, want in Japan 
doen ze het ook met vanwege de kosten. In 
een goete omgeving krijg je heel specialisti-
sche fabrieken. Neem onze cd-fabriek in Han- 

101144.• 

„De volgende conclusie: ik most om het 
goed te doen in de kop van het peleton blijven 
lopen, of fietsen. Wear m'n concurrent sterk 
is, most ik het ook zijn. In ons vak krijg je er 
dan nog een interessante conclusie meteen 
achteraan: de grootste markt voor elektroni-
ca is Amerika, een gebied wear in sommige 
vakgebieden de Amerilcanen zelf al lang met 
meer aanwezig zijn, zoals de consumenten-
eleIctronica. Voor ons was dat twintig jaar 
geleden een onbetreden gebied. Onze priori-
teit was derhalve zo snel mogelijk in de Ver-
enigde)Staten aenwezig zijn. En natuurlijk 
heel dicht bij Japan, of er eigenlijk in. 

„Dan heb ik bet nog helemaal met over 
vragen als: wear ga ik het maken, of wet doet 
de munteenheid. Een munteenheid ja of nee, 
die Amerikaanse markt is er altijd. In twintig 
jaar tijd hebben we ons dear van drie procent 
van de omzet opgewerkt tot 25 a dertig pro-
cent. Dear ben ik echt trots op." 

— De kosten rijn volgens u nog steeds to 
hoog? 

„Ik denk zeker dat er nog een hoop is te 
doen. We hebben een structuur die veertig 
jeer geleden is geboren, en die is gegroeid in 
uiterst Welvarende tijden. Het moeilijkste in 
grote organisaties van mensen boven de 35 
jaar, is veranderen. Niemand wil veranderen. 
Ik overdrijf, het gros heeft er moeite mee. Zo 
blijft zo'n organisatie met een structuur zit-
ten die niet larger adequaat is. We hebben 
inmiddels natuurlijk wel wat gedaan. De di-
recteuren van de grote divisies — licht, in-
formatica, Elcoma, consumentenelektroni-
ca — die mannen horen in de groepsraad 
thuis, onze uitgebreide read van bestuur. 
Daar most ik geen schijven meer tussen heb-
ben, met respect voor degenen die het tot nu 
toe hebben gedaan. 

„Zij kunnen nu rechtstreeks meedoen aan 
het sturen van de totale onderneming, en 
hun rapportage gaat regelrecht near de presi-
dent en niet imager near een tussenpersoon. 
Dat is efficienter en goedkoper. Verder .krij-
gen ze een grote say in hoe zij hun zaak 
willen organiseren. Want, zeggen wij, u bent 
nu president van een firma en niet Langer 
hoofd van een dienst. U bent nu verantwoor-
delijk voor uw winst- en verliesrekening, en 
hoe u er komt, is verder uw probleem. Als u 
zegt, de concerndiensten kosten mij te veel 
en ik kan het elders buiten het concern krij-
gen, dan willen wij graag near u luisteren." 

PHILIPS 

Deze operatie most op het hoofdkwartier 
van Philips dit jaar een bezuiniging opleve-
ren van den procent. Alle overige concern-
onderdelen moeten wereldwijd aan het einde 
van 1988 eenzelfde bezuiniging presenteren. 
Opbrengst minimaal 600 miljoen gulden. 

Van der Klugt „We moeten schoon schip 
maken, want het is zwaar weer. Iedereen 
heeft het vorige week nog kunnen horen van 
de Duitse minister van Financien, Stolten-
berg. Als de dollar blijft wear hij nu is, voor-
ziet hij nogal dramatische toestanden. Dan 
gaat de export van Europa zo verschrikkelijk 
terug en wordt de druk vanuit de dollarlan-
den zo groot, dat je eigenlijk most zeggen, de 
automobielindustrie is dan ook totaal ten 
dode opgeschreven. Dat vind ik verrekt 
zwaar weer, zwaarder dan nu." 

WILLEM BEUSEKAMP 
Eindredactie Het Vervolg: 

ADRIAAN DE BOER, YVONNE GNIRREP en DICK SLOOTWEG 
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Alleen de Nederlandse PTT 
verkooS APTot.',.hodfclletep,Olcr 
van telefooneentri.les:Ale*F0Or-
ders Voor StieCiale -.  06deir-tiales 
werden geboekt in Groot-Biittan-
nie en Spanje. Vorig jaar liep 
APT een kevcoelige deltic,  op door 

op het • nippertje misgelopen,, 
-'`denOider in'Franktijk, '' 

n  het bedrijf zelf is al- 
eer tijd, nodig, om het 

dvOndetnerning te be 
olgeps • de-rAinerikaanse 

t van APT, E.J. Eckel,  

Huistitan.11F2'pin NBC Handeisidad4fiturice Boyer) 
e 	 , 

P11111 s 	ecOm..betirij .  

ondergeschi 

De top van 	 T E.J. Eckel (teekts)en 

,. s' 
a..r ,, 

)oor okracteur 
EEFKE IT 

HILVERSUM, 12 jan. --- 
oor Ppf•S'Is yoortaan nog maar 

een ondergesehikte rol weggelegd 
in de ielecommunicatie-onderne-
ming die, het vijf jaar geleden sa-
men met' ho:Ametikaarise AT&T 
oprichtte. Gistermiddag deelden 
AT&T en Philips mee dat de 
Amerikanen,hun belang vergroten 
tot 60 procent, ten koste van Phi-
lips, dat de huidige 50 procent te-

4 rugbrengt tot 40. 
En dat is,: nog maar het begin. 

Later dit jaar verdwijnt -ook de , 
naam van Philips van de gevel van 

/ het gloedfilOe hoofdkantoor- 	in 
/ 	Hilversuni, , Philips' belang zal 

verder wordertverkleind zodra an-
dere Europese: telecommunicatie-
bedrijvVil: (g41P deelnemen in 
APT. Fret itahaanse Italtel en het 
Spaansel-,Telefonica zijn volgens 
de APTsdireatie inomenteel de 
belangiljkSte gndidaten. 

De Amenkanen rremen de over-
hand inwat,,,,nu nog AT&T en 
Philips,Teleoommunicatie (APT) 
heet, het liediff datvijf moeilijke 

' beginjaren doormaalcte. Volgens 
, 

waariretheriVs'de Amerikaans-Ne-
derlandse combinatie niet ge-
slaagd in de opzet om met de 
marketing-kennis van Philips de 
Amerikaanse 'telefoontechnologie 
op het Europese continent te ver-
kopen. 

gaat het sinds Vorig jaar zelfs uit-
zonderlijk goed met APT. Eckel: 
„Vorig jaar hebben we voor een 
miljard gulden aan nieuwe orders 
binnen gehaald Dit jaar 'f-gtoeit 
onze omzet van ruim een miljard 
gulden met 30 procent. Ons ver-
lies over 1987 zal Ideiner zijn dan 
aanvankelijk begrOot

,  
.' 

ffloegoed het ook gaat, moeder, 
AT&T heeft.'besioten clat het nog 
beter.-1can . . met • APT en:  _neenat 
d*Orn de leiding over. 'PhiliPS 
komt op 	.''.tWeecle: plan. De 
nieuwe naam die later ditjaar be,-
kend -Wofdt is de uiterlijke beVes-

Aiging daarvan in de strategic van 
APT ontstaat meet ruimte voor
de. 'yerkoop,  van, .aridere telecom:- 
municatierprodukten van AT&T. 

- 	• 

Teleurgesteld 	4 
•De hardnekkige geruchten dat 

AT&T diep teleurgesteld is in,  de 
inbreng van. Philips 	de Anarke- 

, tingervaring, resulteerde ,Inpera 
niet in een "grote orderstroom — 
wenst president Eckel (afkomstig 
van AT&T) hartgrondig te ont-
kennen. „AT&T is niet op Philips 
afgestapt met de woorden: laat 
ons het nu maar doen." En Eckels 
vice-president, mr. W. Fluisman 
(afkomstig van Philips), voegt toe: 
.,En omgekeerd is Philips niet aan 
AT&T komen zeggen dat het Cr 
geen zin meer in heeft." 

De onderhandelingen zijn vol-
lens de twee directieleden van 
APT .langers.clan_ een jaar geleden 
gelerdelulc,.-dow. ..richtrog op -ge: 

oarti; we-
ten -ZeJliet meer. 

Waarom neemi AT&T de over-
hand in APT? Volgens Eckel is de 
reden, oimPel: 	en AT&T 
bRg9nien:9P-tia§is,-Yark-'gcliikWaar= 

• digheid.' Tintriddeli 'leek-  Philips 
zich teruggetroldcen op zijn 'kern-

AT&T heeft bet-
- Ielfde.- gedaan: En bet wetkgabied 

van AP.',1';: de openbare te10:0*-
munrcatre, is wel een  

teit van AT&T en niet van Phi-
lips." 

Teleurgesteld , of :niet in .-APT, 
Eutopek doehter is voor 

AT&T steeds belangrijker. AT&T 
,heeft midden 1986 een nieuwe 
.strategie uitgezet met de-doelstek. 
ling de Verkopen buiten de VS te 
laten groeien van Ipijna niets tot 
10 procent van de 'omzet (totaal 
ongeveer 70 miljard gulden). Het 
bedrijf dat nu nog `APT heet,  is 
daatvoor een van de belangrijkste 
rnarlcetinglcanalen. De Amerikaan-
se vicerpresident van AT&T, 
W.B. Marx, noemt APT in een 
officieel commeptaar zelfs „de 
hOelcsteen,  van-- de Internationale: 
activiteiten van AT&T Netwerk-' 
iysternen". 

In de-top van APT zal op korte 
tergrijn niets ;veranderen.2 Volgen& 
FInisman en: Eckel •verandert look 
voor • andere medewerkers van 
APT weinig. Geruchten dat we-
.gens het minderheidsbelang van 
Philips eindelijk de rigide salaris-
,structuur van 'Eindhoven' kan 
worden verlaten, lacht 
weg. „De ,Philips-cao blijft van 
kracht. Daat mankeert niets 
We slagen 	goed in „Yup- 
'pies" en schaarse technici - naar 
ons toe te trekken." 

Nieuw in de bedrijfsvoering 
van APT zal in de eerste plaats 
het bredete:produktenpakket zijn, 
,waaronder Volgens Eckel in het 
bijzonder softwaresysternen en 
dienstenpaldcetten vodr MT's 
moeten•worden begrepen. En ver-

: der zal'APT met zijn meuwe 
naam en zijn` nieriwe' Europese 
partners uit - italie en -Spanje zijn 
Enropese imagO versterken. 

Schuilt in datlaatste geen . .te 
genspraak nu 'de Ariretikariert jtriSt 
de overhand .„hebben gerioinen? 
„Oh 	zegt president Eckel 
Met zijn onVerValOte,Amerikaarise 
aecent,We zijn een:..eeht Euto-
'pees becItijf.-  Met 5000 menses in 
dienst 	allemaal, EUrOpea- 
nen. 
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Aids-beleid opt 1, 
Van onze verslaggeefster 

EINDHOVEN — Philips Nederland 
heeft donderdag besloten het omstre-
den Aids-beleid op te schorten. Sollici-
tanten die seropositief zijn (dat wil zeg-
gen besmet met het Aids-virus, maar 
niet ziek) worden niet meer bij voor-
baat afgewezen als werknemer. 

Alle sollicitanten krijgen nog wel de 
vraag voorgelegd of ze ooit zijn getest op 
Aids en zo ja, wat het resultaat was. 
Seropositieve sollicitanten raken zo wel 
bekend bij de medische dienst van Phi-
lips. Volgens de woordvoerder van het 
bedrijf zal dat gegeven nu „genuan-
ceerd" worden behandeld. Het besmet 
zijn is op zichzelf geen reden meer tot 
afwijzing, zegt hij. 

Philips Nederland heeft het besluit 
genomen naar aanleiding van heftige 
reacties op het beleid seropositieve solli-
citanten te weren als werknemer. Phi-
lips hanteerde dat beleid sinds oktober 
vorig jaar, maar het werd pas deze week 
bekend toen de Belangenvereniging 
Mensen met Aids er lucht van kreeg en 
kamerfracties informeerde. Voor de 
PPR-fractie was het aanleiding kamer-
vragen te stellen. 

In reactie daarop heeft onder meer de 
Nederlandse regering afwijzende reac-
ties laten horen. Staatssecretaris Dees 
van Volksgezondheid noemde het „ver-
ontrustend en bedenkelijk" dat Philips 
gezonde werknemers weert wanneer ze 
zijn besmet met het Aids-virus. Hij zei 
verder dat het in strijd is met het rege-
ringsbeleid, dat uitgaat van een zeer te-
rughoudend gebruik van de Aids-test en 
de resultaten daarvan. Ook de artsen-
organisatie KNMG liet weten dat het 
Philipsbeleid in strijd is met haar stand- 
punt. 

Philips is geschrokken van de overwe-
gend negatieve reacties. Het bedrijf wil 
nu overleg voeren met de KNMG en de 
Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgenees-
kundigen over de Icwestie. Zo lang die 
discussie loopt, worden seropositieve 
sollicitanten niet meer bij voorbaat afge-
keurd. Het bedrijf laat het van die dis-
cussie afhangen of in de toekomst het 
omstreden beleid wordt voortgezet of 
niet. 

In een verklaring zei Philips donder-
dag dat het bedrijf zich niet aangespro-
ken voelt door conunentaren -die spre-
ken van discriminatie van seropositie- 
ven. 
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Philips en Siemens 
vragen weer steun 
voor chjpproject 

Van, onze versbggever 
AMSTERDAM — Philips en het 

Westduit.se elektronicaconcern Sie-
mens ztjn opnieuw in onderhandeling 
met hun nationale overheden voor een 
bijdrage aan een nieuw chipprojekt. 
het ministezie van Economische &ken 
in Den Haag is het verzoek ingediend 
voor een bijdrage van enige hOnderden 
miljoenen. 

In het eerste gezamenlijke chippro-
jekt van Philips en Siemens neemt.Den 
Haag voor 200 mitioen gulden deel en 
Bonn voor 300 miljoen mark. Dit pro-
jekt betreft het ontwildcelen van de zo-
genaamde megachip en moet medio vol-
gendjaar zijn afgerond. Het vervolg van 
dit megaprojekt heeft de naam JESSI gekregen, waarbij de J en, ,de B.,,,soan 
vOorloint European''.-Heibdinookde 
bedopjing dat dit :Iceer meet EutOpese 
elelittbincabbrilcanten en "ienicliap- 
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Meer werkgevers 
testers sollicitant 

c, (4 op Aids-virus v \  rp17 
Van onze verslaggeefsters 

AMSTERDAM/DEN HAAG/BRUSSEL — Philips Nederland is niet 
het enige bedrijf dat sollicitanten keurt op eventuele Aids-besmetting 
of sollicitanten de vraag voorlegt of ze ooit zijn onderzocht op Aids. 
Sinds augustus vorig jaar worden sollicitanten naar een functie bij de 
Europese Gemeenschap ook getest op Aids. Banken en verzekerings  
maatschappijen in Nederland vragen sollicitanten of ze ooit zijn onder-
zocht op het Aids-virus. 

Dit blijkt uit de stroom reacties die 
loskomt op het nieuws dat Philips sinds 
oktober vorig jaar sollicitanten bij voor-
baat weigert aan te nemen wanneer 
blijkt dat ze seropositief zijn (dat wil 
zeggen besmet met het Aids-virus, maar 
niet ziek). 

Mensen die solliciteren naar een baan 
bij de EG worden sinds augustus vorig 
jaar getest op Aids. In juni hebben de 
keuringsartsen van de EG besloten het 
onderzoek naar Aids toe te voegen aan 
de bestaande onderzoeken die in het 
kader van een medische kerning wor-
den gedaan. 

Blijkt een sollicitant seropositief te 
zijn, dan is dat geen reden hem of haar 
voor de functie te weigeren, zegt een 
woordvoerder van de EG in Brussel. 
Maar als iemand die de kans loopt ziek 
te worden een functie krijgt bij de EG, 
kan hij of zij de eerste vijf jaar geen 
aanspraak maken op een invaliditeits-
uitkering. Pas na die vijf jaar kan de 
werknemer rechten gaan opbouwen als 
de ziekte zich niet heeft gemanifesteerd, 
aldus de woordvoerder. 

Die regel geldt overigens niet alleen 
voor seropositieve EG-werknemers, 
maar ook voor degenen die een ver-
hoogd risico lopen op een andere kwaal, 
zegt de woordvoerder. Sollicitanten die 
weigeren zich aan een onderzoek te on-
derwerpen, komen niet in aanmerking 
voor een baan bij de EG, want in dat 
geval kan geen keuringsrapport worden 
opgemaakt. Wel kunnen sollicitanten 
tegen de keuringsuitslag in beroep gaan 
bij een college van medisch specialisten. 

Bij banken en verzekeringsmaat-
schappijen in Nederland wordt een stan-
daardformulier gebruikt bij sollicitaties 
waarop de invuller de vraag moet beant-
woorden of hij of zij ooit is getest op 
besmetting met het Aids-virus. Het is 
onduidelijk welke consequenties de 
werkgevers verbinden aan de beant-
woording. 

Een woordvoerder van de verzeke-
ringsmaatschappij Aegon, die stelt dat 
praktisch alle collega-maatschappijen 
en banken deze formulieren hanteren, 
stelt dat Aegon de vraag wel laat invul- 

len, maar niet bij voorbaat seropositieve 
sollicitanten afwijst. ,De vraag wordt 
gesteld omdat werknemers meteen in 
aanmerking komen voor verzekeringen 
bij het bedrijf en bij het afsluiten van 
verzekeringen de vraag moet worden 
beantwoord. Wij zeggen niet dat seropo-
sitieven bij ons automatisch worden uit-
gesloten van een baan." 

Voorzitter G. Gispen van de Neder-
landse Vereniging voor Arbeids- en Be-
drijfsgeneeskundigen zei woensdag dat 
de vereniging zich zal beraden over de 
discussie die is ontstaan naar aanleiding 
van de nieuwe keuringsprocedure voor 
sollicitanten bij Philips. Volgens Gispen 
hebben de bedrijfsartsen bij Philips de 
vrijheid sollicitanten te vragen naar 
eventuele Aids-besmetting. 

Hij wijst daarbij op een bepaling in de 
Ziektewet waarin staat dat een ziekte-
wetuitkering geweigerd mag worden 
wanneer de werknemer binnen een half 
jaar na aanvang van het dienstverband 
arbeidsongeschikt v'ordt en hij of zij dit 
redelijkerwijs had Acumen vermoeden 
gezien de gezondheidstoestand voor 
aanvang van het dienstverband. 

Die regel gaat alleen op voor werkne-
mers die voor aanvang van het dienst-
verband niet verzekerd waren vanwege 
de ziektewet. Werknemers die aanslui-
tend van de ene baan naar een andere 
vertrekken zijn doorlopend verzekerd 
en hebben niet te maken met die bepa-
ling. 

Het hoofd van de Bedrijfsgezond-
heidsdienst van Philips Nederland, 
H. Scheijde, zei woensdag dat voor Phi-
lips het hoge financiele risico de voor-
naamste reden is om seropositieve solli-
citanten uit te sluiten van een baan bij 
een van de vestigingen van het concern. 

Zie verder pagina 7, kolom 6 
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FINANCIEN &ECONOMIE 

Van onze correspondent 
MANILA — De produktdivisie licht 

van Philips, een van de meest zelfstan-
dige onderdelen van het elektronica-
concern, gaat de produktie van zoge-
naamde decoratieve lampen overbren-
gen van Zuid-Korea naar de Filippij-
nen. De produktie is bestemd voor ex-
port naar de Verenigde Staten. De 
verhuizing, inclusief de uitbreiding 
van fabriek in de Filippijnen, kost 
twintig miljoen gulden; geen bedrag 
om van achter over te vallen, maar 
tekenend voor de rnaatregelen die Phi-
lips aan de lopende band moet nemen 
om overeind te blijven. 

In de afgelopen vier jaar is het aan-
tal produktie-eenheden voor de lam-
pen in Manila al verdubbeld. Volgens 
de plaatselijke directeur, K. Ehrn-
reich, is dat vooral te danken aan de 

. hoge kwaliteit die de vestiging in de 
Filippijnen levert. Ruim tweederde 
van de decoratieve lampen en de su-
perluxlamp is bestemd voor export 
naar de Verenigde ,Staten. 

„De markt in de Verenigde Staten is 
gigantisch. Wij hebben bewezen te 
kunnen concurreren met de nieuw 
gendustrialiseerde landen, Taiwan, 
Singapore, Zuid-Korea en Hongkong. 
In de komende jaren gaan we vanuit 
de Filippijnen ook naar deze landen 
exporteren", aldus Ehrnreich. 

Philips kocht enkele jaren geleden 
in de Verenigde Staten de lichtdivisie 
van Westinghouse. Het concern werd 
daarmee in een klap de grootste licht-
fabrikant ter wereld, met een markt-
aandeel thans van zo'n veertig pro-
cent. Een belangrijk aantal van de 
lampen voor de Amerikaanse markt 
werd in Zuid-Korea geproduceerd, 
maar de kwaliteit bleek onvoldoende 
om te kunnen concurreren met Gene-
ral Electric, die in de Verenigde Staten 
het grootste marktaandeel bezit. 

General Electric opereert met een 
eigen fabriek vanuit de Filippijnen en 
heeft daarom een groot kostenvoor-
deel ten opzichte van Philips want in 
Zuid-Korea zijn de lonen hoger dan in 

Aquino 
prijst 
Philips 
de Filippijnen. Ehrnreich: „De lampen 
die wij hier produceren zijn van een 
aanzienlijk betere kwaliteit dan de 
lampen die General Electric hier 
maakt. De levensduur is gemiddeld 
drie keer zo lang. Dat biedt voor ons 
goede mogelijkheden om de Ameri 
kaanse markt vanuit de Filippijnen te 
penetrereren." 

Ehrnreich verwacht dan ook dat de 
orders in de komende jaren „drastisch 
zullen toenemen". Hij erkent dat de 
lage lonen in de Filippijnen van door-
slaggevende betekenis zijn in de con-
currentiestrijd met Singapore, Tai-' 
wan, Hongkong en Zuid-Korea. „De 
arbeidskosten gaat in de komende tien 
jaar een belangrijke factor spelen in de 
onderlinge concurrentiestrijd. De lo-
nen in de Filippijnen stijgen gematigd 
ten opzichte van de andere landen, 
maar de energiekosten liggen hier vijf-
tig tot honderd procent hoger." 

Philips betaalt zijn personeel in de 
Filippijnen volgens Ehrnreich tien tot 
twintig procent Meer salaris dan het 
wettelijk voorgeschreven minimum 
dagloon, dat neerkomt op het voor 
Europese begrippen onwaarschijnlijk 
lage niveau van 5,40 gulden. De Filip-
pijnse managers die bij Philips werken 
verdienen tweeduizend tot vierdui-
zend gulden per maand. „Daar kun-
nen zij een prima leven van leiden met 
hun gezin. Waar kun je nog topmana-
gers voor deze salarissen inhuren?", 
aldus Ehrnreich die over zijn eigen 
salaris geen mededelingen doet. 

In tegenstellirig tot vooral Ameri-
kaanse multinationals in de Filippij-
nen heeft Philips geen problemen met 
de vakbonden. In het afgelopen jaar 

hebben enkele Amerikaanse onderne-
mingen de deuren moeten sluiten van-
wege arbeidsonrust en illegale stakin-
gen. De laatste in de rij was Martel, 
producent van de bekende Barbie-pop-
pen. Ruim 3200 werknemers werden 
in januari iontslagen toen Martel be-
sloot om de produktie in de Filippijnen 
stil te leggen vanwege „verminderde 
vraag en arbeidsonrust binnen het be-
drijP'. 

Ernreich daarover: „Wij hebben een 
goede relatie met de vakbonden, om-
dat we een open-deur-beleid voeren. 
Wij nodigen de vakbonden regelmatig 
uit om hen op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen en plannen. Als 
multinational moet je niet geheimzin-
nig doen. Als Europees bedrijf voelen 
we ons op ons gemak in een politieke 
bandbreedte die varieert van gematigd 
links tot gematigd rechts. De Ameri-
kaanse bedrijven hebben daar veel 
meer moeite mee." 

Overigens is Ernreich vol lof over de 
Filippijnse werknemer die volgens 
hem ten onrechte wordt afgeschilderd 
als lui, ongedisciplineerd en arrogant. 
Als bewijs noemt hij drie internationa-
le industriele prijzen die Philips in de 
Filippijnen onlangs heeft gewonnen. 
Deze week (donderdag) worden de 
prijzen uitgereikt door niemand min-
der dan president Corazon Aquino. 
Ernreich stelt er prijs op te mogen 
onderstrepen dat de lof vooral de 
werknemers toekomt: „De totale pro-
duktiviteit per werknemer is in de 
afgelopen twee jaar met vijftig procent 
gestegen. Door de kwaliteit die zij le-
veren; hebben wij onze internationale 
concurrentiepositie aanzienlijk verbe-
terd. En dat mag wel eens worden 
gezegd in een tijd waarin de Filippij-
nen alleen maar negatief in het nieuws 
komen." 

Door de verhuizing van Korea ar 
de Filippijnen komen er in Manila edit, 
paar honderd nieuwe arbeidsplaatsen 
bij. De Philips-vestiging in de Filippijn-
se hoofdstad heeft nu 2500 mensen in 
dienst. 
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Van onze verslaggeefsters 
I ,DEN HAAG/EINDHOVEN -- Philips Nederland keurt sollititanten 

af,als bij hun aanstellingskeuring blijkt dat ze zijn- besmet met het. 
Altls-virus (seropositief). Om.vast te stellen of sollicitanten seropositief 

wordt hun sands olctober vorig jaar in alle gevallen schriftelijk 
geitraagcl of hun bloed ooit getest is op antistoffen tegen het virus en 
wat het resultiat was. 

scillicitant die 'aangeeft dat een 
vriiegefe test SeropOsitief uitviel, zal 
worden .gevraagcl eeri nieuwe test te le-
itiniloeri door de medische dienst van 
Philips. Is :de uitslag opnieuw positief, 
clan volgt afivijzing van de sollidtant. 
Ieitiatid' die seropositief is, is niet ziek 
maar loopt kens het liter te worden. Bij 
alley Vegtigingen van Philips in Neder-
rind mitten worden Pet jaar .vijf- tot 

nieuwe persOneelsleden 
Oange.stOd. 

Philips is Wet zelf naar buiten geko-
men met de nieuwe regels. De Belan-
genverenighig Molten 'het Aids BMA, 

ontdekte, heeft pile fracties 
van de Tweede Kamer' op de hoogte 
gesteld. Voor PPR-Icamerlid Ria Bec-
kers Wit ftleliattleiding dinidagschrifte-
bjke vragen te stellen aan minister de 
Enning 	Z4lien) staat.s.secre- 
prit 	(Volictgezonclheid). Seekers 
vreest dat, als her aanstellingsbeleid bij. 

ilgenieed-•gibituilc •wordt, een, 
grate groep mensen wordt uitgesloten 
YNi..13etaalde arbeid liOewel ze niet 

Philips. 
 

zegt het nieuwe beleicl te heb- 

ben ingevoerd nair aanleidingSvan di,s-. 
cussie binnen de eigen medische dienst.'  
13ecidjfsartsen wilden weten of, en op 
welke wijZebij keuringen van.persOneel 
gelet moet worden op Aids, Naar aanlei-
ding dairvan is besloten 'de s011icitatie- 
forinulieren 	te breiden. met de Vra-:- 
gen near mogelijke 	iti -Alds-bemetng..... 

Het Philips-beleid is in .strijd met ad-.. 
viezen van de artsenorganisatie;KNMQ 
Die iirganisatie, waarbij vrijviel elle:art-.  
sen in Nederland zijn aangetlOteri,,vjiiih, 
dat heel terUghoudend moet "worden:  
onigesprongen met het testen op. Aids of 
het gebruiken van de Aid.t-test ordeco-
noiMsChe redenen. De KNMG zegc-:dit, 
omdat. de test riief4tijd betrouvibaar is. 
en een poSitieve uitslag, kan leiden 
einstige economische en ptyChische ge-
volgen. iroof: de: betrokkene. 

InnoVember .., 1980 vierct.  in het 
KNgablecl -  MeditCh: ,ContaCc .allp 
drijfsartien,:nog.het 
sollicitanten niet te testen .op Aids-be 
Stiietting. 

Zie ierderp4gina 7 . koloilu 

Een 
Bei4 

va 
hi 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

