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SUMMARY . , , . . . . . . . . . . . ,,,;,

Almost 5000 people have been diagnosed with AIDS in the Netherlands
since 1982. The majority of these people became infected with the Human
Immunodeficiency Virus (HIV) through homosexual behavior. Despite consi-
derable progress, no vaccine has yet been found, nor are there pharmaceuti- J41
cals available that can cure HIV infection. Therefore, prevention of HIV
infection is still of great importance. Homosexual men in the Netherlands
have been intensively educated on HTV and AIDS and have been motivated to
maintain safe sexual behavior. The design of prevention activities combines
insights from research on determinants of sexual risk behavior and the
effectiveness of prevention interventions. Understanding and changing
sexual risk behavior of men who have sex with men is the subject of this
thesis.

Chapter 1 gives an overview of the research in this area. After a concise
description of epidemiological developments, a summary is provided of the
research into the determinants of safe and risk-taking sexual behavior of
homosexual men. This relates to the results that are described in Chapters 2
through 5. Next, a description of the research described in Chapters 6
through 8 is given, all of which are related to prevention interventions.
Chapter 1 concludes with a description of the areas of interest for the future
regarding the study of behavioral determinants and the study of interven-
tions that aim at changing risk behavior.
Chapter 2 is an inventory of the research into determinants of sexual risk
behavior among homosexual men. This inventory showed that demographic
variables have little predictive value concerning risk behavior. Hiv/AIDS
knowledge and risk perception also contribute little to the prediction of risk
behavior. The study did find that men have more unsafe sex with primary
partners than with casual partners. In addition, a number of cognitive varia-
bles were identified that were related to unsafe sexual behavior, namely a
negative attitude and social norm regarding condom use and low self-effi-
cacy regarding condom use.

Chapter 3 reports on focus group interviews that were held with men who
had engaged in risky sexual behavior. The interviews confirm the findings
from Chapter 2 to a large extent. In addition, it was found that a number of
men stated that sex was a means of alleviating negative mood states and that
the importance of keeping sex safe was secondary to that. Also, a number
of men stated that they found it increasingly difficult to maintain safe sex
behavior in all instances with all sex partners.
Over the past years the question has been raised whether or not behavioral
determinants of young gay men differed substantially from those of their
older counterparts. Chapter 4 describes a study into sexual behavior and its
determinants among 154 young gay men. It was noteworthy that few
respondents engaged in risk-taking behavior with casual partners. However,



unsafe sex with primary partners was found to be more frequent. The anal-
yses showed that these young gay men stopped using condoms relatively
early in their primary relationships without being aware of the HIV status of
their partner. Also, it was found that primary relationships were relatively
unstable: in the three months preceding assessment, one in five primary
relationships ended.
In Chapter 5 a study is reported that researched 88 young gay men who
were not involved in a primary relationship at that time. A distinction was
made between men who had a high intention to use condoms with a new
sexual partner and men who had a lower intention to do so. It was found
that perceived self-efficacy, in particular, differentiated between these two
groups. Further analyses looked in detail at different self-efficacy domains. It
was found that especially men with a lower intention to use condoms
reported poorer skills for resisting pressure from a sexual partner to engage
in unprotected anal sex. They also found it more difficult to have safe sex
when they were under the influence of alcohol or drugs and when they
were physically or emotionally attracted to a new sex partner. Self-efficacy
ratings regarding condom use skills and sexual communication skills regar-
ding condom use contributed to a lesser extent to the explanation of inten-
tional differences.
Chapter 6 is a detailed overview of HIV prevention activities developed
between 1983 and 1993 for homosexual men in the Netherlands. The
chapter describes the HIV policy development and gives a description of
written materials, small-group interventions and outreach activities. The lack
of effect evaluations made it difficult to assess the effectiveness of the pre-
vention activities.
Chapter 7 describes the evaluation of prevention activities at cruising areas
for men who have sex with men. The data from 362 respondents showed
relatively high levels of risk-taking behavior: almost 20% of respondents
reported one or more instances of unsafe sex at cruising areas in the year
that was studied. Secondly, men who had had a conversation with an HIV
prevention volunteer were less likely to have engaged in unprotected sex
than men who had never been in touch with a volunteer. Thirdly, men
who reported that they also had sex with women were more likely to
engage in risk-taking behavior at cruising areas than men who only had sex
with men. Finally, this study showed that behaviorally bisexual men repor-
ted few ties with the gay community and also indicated that they hardly
ever had been exposed to prevention materials that were developed for
homosexual men.

The final chapter reports on an intervention study that was developed for
coming-out groups for young gay men. Three different types of interven-
tions were tested. The first intervention focused on providing and discus-
sing information on HIV risks and on positively influencing attitudes
regarding condom use. The second intervention comprised a skills training



that used roll plays 10 practice a number of high-risk situations. Especially
communication with sex partners about safe sex as well as skills to resist
pressures from sex partners to engage in unsafe sex were practiced in the
skills training intervention. The third intervention used mental simulation
techniques and asked participants to imagine the emotions that they would
experience if they would have had unsafe sex. Other research had found 143
that this procedure induced so-called anticipated regret which in turn had
positive effects on safe sex behavior. Next, participants were asked to for-
mulate strategies to maintain safe sex intentions in high-risk situations.
The comparison of the pretest with the posttest showed that, in relation to a
waiting list control group, no changes could be observed in the reported
sexual behavior with primary partners, despite high levels of unsafe sexual
behavior with primary partners. Also, no changes were observed in behav-
ioral determinants that were related to sexual behavior with primary part-
ners. Unsafe sex with casual partners was rare. The interventions did have a
positive effect on the intention to use condoms with future casual partners.
Men who had experience with anal sex in the Information intervention and
the Anticipated Regret intervention had significantly higher intentions com-
pared to the waiting list control group. The same was found for men wit-
hout experience with anal sex who participated in the Skills Training
intervention. This study also found that primary relationships of young gay
men were relatively unstable. Half of the primary relationships that existed
at pretest had ended 6 months later. This finding, in combination with the
observation that condoms are disposed of relatively early in many primary
relationships, leads to the conclusion that interventions are needed which
focus more on primary relationships.



SAMENVATTING "'

Skids 1982 is bij bijna 5000 mensen in Nederland de diagnose AIDS gesteld.
Het merendeel van deze mensen was geinfecteerd geraakt met het Humaan
Immunodeficientie Virus (HTV) via homoseksueel gedrag. Alhoewel er grote

144 vorderingen zijn gemaakt, is er op dit moment nog geen vaccin tegen HTV-
infectie noch zijn er farmaceutica die HTV-infectie geheel genezen. Daardoor
is het van groot belang te voorkomen dat mensen met HTV geinfecteerd
raken. In Nederland zijn en worden homoseksuele mannen intensief voor-
gelicht over HTV en AIDS en worden zij gemotiveerd om veilig te vrijen. Bij
het vormgeven van deze preventie-activiteiten wordt gebruik gemaakt van
inzichten uit onderzoek naar determinanten van seksueel risicogedrag en
naar resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interven-
ties. Het begrijpen en veranderen van seksueel risicogedrag van mannen die
seks hebben met mannen vormt het onderwerp van dit proefschrift.
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het onderzoek op dit terrein. Naast een
beknopt overzicht van epidemiologische ontwikkelingen aangaande HIV/AIDS
wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek naar determinanten van
veilig en risicovol seksueel gedrag van homoseksuele mannen. De resultaten
uit de Hoofdstukken 2 tot en met 5 komen hier aan de orde, aangevuld met
recente inzichten uit het onderzoek van collega-onderzoekers. Vervolgens
wordt het onderzoek naar HIV-preventie interventies beschreven. De resulta-
ten uit de Hoofdstukken 6 tot en met 8 vormen de basis van deze beschrij-
ving, wederom aangevuld met recente onderzoeksresultaten van collega's.
Het hoofdstuk besluit met een beschrijving van de gebieden waarop het
onderzoek naar gedragsdeterminanten en gedragsbeinvloeding zich - ons
inziens — in de toekomst zou moeten concentreren.

Hoofdstuk 2 is een inventarisatie naar determinanten van seksueel risico-
gedrag bij homoseksuele mannen. Uit deze inventarisatie blijkt ten eerste
dat demografische variabelen weinig voorspellende waarde hebben als het
gaat om risicogedrag. Ook kermis over HIV en AIDS en risicoperceptie
hebben weinig voorspellende waarde. Wei blijkt dat mannen meer onveilige
seks hebben met hun vaste partner. Tevens blijkt dat een aantal cognitieve
variabelen, te weten een negatieve attitude en sociale norm ten aanzien van
condoomgebruik en een lage eigen-effectiviteit ten aanzien van condoomge-
bruik gerelateerd zijn aan onveilig seksueel gedrag.

In Hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van focusgroep-interviews die zijn
gehouden met mannen die zich seksueel risicovol hadden gedragen. Deze
interviews bevestigen grotendeels de resultaten van de literatuurstudie in
Hoofdstuk 2. Daarnaast viel op dat een aantal mannen aangaf dat seks een
middel was om iets te doen aan negatieve gemoedstoestanden en dat het
belang van veilige seks daaraan secundair was. Tevens gaf een aantal
mannen aan het in toenemende mate moeilijk te vinden om altijd en met
iedereen veilig te vrijen.



In de afgelopen jaren is meermalen de vraag gesteld of bij jonge homo-
seksuele mannen andere gedragsdeterminanten van belang waren dan bij
oudere homoseksuele mannen. Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar
het seksuele gedrag en determinanten van dat gedrag onder 154 homojon-
geren. Opvallend was dat er weinig risicogedrag plaatsvond met incidentele
sekspartners. Daarentegen kwam onveilige seks met vaste partners veel voor. MS
Uit nadere analyses bleek dat deze jonge homoseksuele mannen relatief snel
stopten met condoomgebruik (of er niet eens aan beginnen) zonder dat zij
op de hoogte zijn van de HIV-status van hun vaste partner. Tevens viel op
dat de vaste relaties relatief instabiel waren: in de drie maanden die onder-
zocht werden, eindigde een op de vijf vaste relaties.
In Hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een onderzoek onder 88 jonge
homomannen die ten tijde van het onderzoek geen vaste relatie hadden.
Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen mannen die een hoge intentie
hadden om condooms te gebruiken met een nieuwe sekspartner en mannen
die een lagere intentie hadden. Het bleek dat met name eigen-effectiviteit
tussen deze twee groepen differentieerde. Vervolgens werd gedetailleerd
gekeken naar eigen-effectiviteit-domeinen. Mannen met een lagere intentie
hadden met name een lagere inschatting van hun vaardigheden om weer-
stand te bieden tegen druk van een sekspartner om onbeschermde anale seks
te hebben. Ook dachten zij het moeilijker te vinden om veilig te vrijen als
zij alcohol of drugs hadden gebruikt, of als zij zich fysiek of emotioneel
aangetrokken voelden tot een nieuwe sekspartner. De inschattingen van
vaardigheden met betrekking tot het gebruiken van condooms alsmede
communicatieve vaardigheden betreffende condoomgebruik hadden een
kleiner onderscheidend vermogen.

Hoofdstuk 6 is een gedetailleerde beschrijving van de HIV-preventie activi-
teiten die tussen 1983 en 1993 in Nederland zijn ontwikkeld voor de doel-
groep homoseksuele mannen. Er wordt een beschrijving gegeven van de
ontwikkelingen in het preventiebeleid, van het schriftelijk voorlichtings-
materiaal, van de voorlichtingsactiviteiten voor groepen en van de outreach-
activiteiten. Omdat er in het verleden weinig onderzoek naar is gedaan,
konden nauwelijks conclusies worden getrokken over de effectiviteit van de
preventie-activiteiten.

In Hoofdstuk 7 wordt de evaluatie beschreven van de voorlichting op ont-
moetingsplaatsen (zogenaamde banen) van mannen die seks hebben met
mannen. Uit de gegevens van 362 respondenten bleek ten eerste dat er rela-
tief veel risicogedrag op banen plaatsvindt: bijna 20% van de respondenten
rapporteert een of meerdere keren onveilig te hebben gevreeen op banen in
het jaar van onderzoek. Ten tweede bleek dat mannen die met een HTV-pre-
ventie vrijwilliger hadden gesproken, minder risicogedrag vertoond hadden
dan mannen die nooit in aanraking waren geweest met een vrijwilliger. Ten
derde bleken mannen die ook seks met vrouwen hadden, meer risico's te
nemen op de baan dan mannen die alleen met mannen seks hadden. Tot



slot bleek uit dit onderzoek dat de mannen die zowel met mannen als vrou-
wen seks hadden, weinig banden te hebben met de homogemeenschap en
ook aangaven dat zij weinig in aanraking waren geweest met voorlichtings-
materiaal dat voor homoseksuele mannen is ontwikkeld.
In het laatste hoofdstuk wordt verslag gedaan van een interventie-onderzoek
bij homojongerengroepen. Er werden bij deze doelgroep drie typen inter-
venties uitgevoerd. De eerste interventie richtte zich op het geven en
bespreken van juiste informatie over HIV-risico's en op het positief beinvloe-
den van de attitude ten aanzien van condoomgebruik. De tweede interventie
was een vaardigheidstraining waarin - via rollenspelen - werd geoefend
hoe men in een aantal moeilijke situaties veilig kon blijven vrijen. Met
name communicatie met een sekspartner over veilig vrijen en vaardigheden
om druk van een sekspartner te weerstaan om onveilige seks te hebben,
vormden de belangrijkste ingredienten van deze interventie. In de derde
interventie werd via mentale simulatietechnieken aan de deehiemers
gevraagd zich een voorstelling te maken van de emoties die ze zouden erva-
ren als ze een keer onveilige seks zouden hebben gehad in voor hun hoog-
risico situaties. Uit eerder onderzoek was gebleken dat deze inductie van
zogenaamde geanticipeerde spijt, positieve effecten had op veilig-vrijgedrag.
Vervolgens werd de deelnemers gevraagd naar strategieen om veilig te blij-
ven vrijen in hoog-risico situaties. De vergelijking van de voormeting met
de nameting het zien dat er - ten opzichte van de wachtlijstcontrolegroep -
geen veranderingen waren in het gerapporteerd seksuele gedrag met vaste
partners. Dit terwijl onveilig gedrag met vaste partners veel voorkwam. Ook
waren er geen veranderingen in de aan het seksuele gedrag met vaste part-
ners gerelateerde gedragsdeterminanten. Onveilig seksueel gedrag met inci-
dentele sekspartners kwam in deze groep nauwelijks voor. Er waren wel
effecten van de interventies op de intentie om in de toekomst condooms te
gebruiken met losse sekspartners. Deze intentie was voor mannen die erva-
ring hadden met anale seks uit de Informatie-interventie en de
Geanticipeerde Spijt-interventie, significant hoger ten opzichte van de
wachtlijst-controlegroep. Hetzelfde gold voor mannen zonder ervaring met
anale seks die aan de Vaardigheden-interventie hadden deelgenomen. Ook
in dit onderzoek werd gevonden dat vaste relaties onder jonge homoseksu-
ele mannen relatief instabiel zijn. De helft van de op de voormeting
bestaande vaste relaties waren 6 maanden later beeindigd. Deze bevinding,
gekoppeld aan de wetenschap dat er relatief snel in vaste relaties onbe-
schermd gevreeen wordt, vraagt om interventies die zich meer richten op
vaste relaties.




