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1 HIV-preventie activiteiten voor homoseksuele jongeren
dienen met name het veilig vrijen binnen vaste relaties
(of wat daar voor door gaat) aan de orde te stellen (dit
proefschrift).

2 Om uitspraken te kunnen doen over seksuele gedragsver-
andering met losse partners bij homoseksuele jongeren als
gevolg van HTV-preventie interventies, is het gezien de lage
frequentie van seks met losse partners, aan te raden om een
relatief lange nametingperiode te nemen (dit proefschrift).

3 Met een zekere regelmaat wordt beweerd (ook door perso-
nen die betrokken zijn bij HIV-preventie) dat homoseksuele
mannen verzadigd zijn als het gaat om informatie over HIV
en AIDS. Dit geldt in het algemeen niet voor homojongeren
in hun coming-out fase en al helemaal niet voor Jantje van
vijf die nog niet weet dat hij homoseksueel is.

4 Op 26 juni 1999 stond in de Volkskrant een artiieJ met de
titel "Bestaat AIDS wel echt?" Gezien de feiten over HIV en AIDS
was plaatsing van dit stuk een blunder van de eerste orde.

5 De voorspelling van veilig of onveilig seksueel gedrag van
individuen zal beter zijn als men naast de persoonlijke
gedragsdeterminanten van deze individuen, ook de deter-
minanten van degenen waarmee zij seks hebben in de
voorspelling betrekt.

6 Bij de behandeling van obesitas dient meer aandacht te
komen voor het verbeteren van het psychisch welbevinden
van patienten.

7 Dat strenge tutoren lager beoordeeld worden door studenten
dan minder strenge tutoren is een wijdverbreid misverstand.


