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Stellingen 
 
 

1. Om mensen van Afro-Caribische afkomst tot soa-testen te stimuleren moet een interventie 
zich richten op de waarden en normen ten aanzien van seksualiteit van hun sociale omgeving. 
(dit proefschrift) 

 
2. Door gebrek aan richtlijnen over het toepassen van PEN-3 is het niet duidelijk of het model 

effectief is in het centraal stellen van cultuur in onderzoek. (dit proefschrift) 
 

3. Openlijk spreken over seksualiteit kan bijdragen aan het verminderen van het ervaren stigma 
hierover onder mensen van Afro-Caribische afkomst. (dit proefschrift) 

 
4. Het wegnemen van misconcepties over de testprocedure voor soa’s en hiv zal bijdragen aan de 

intentie om te testen onder mensen met een hoge motivatie daarvoor, ondanks de normen en 
waarden van de sociale omgeving. (dit proefschrift) 

 
5. Men hoort niet te spreken van gezondheidsproblemen, maar van gezondheidsuitdagingen; het 

is een uitdaging om de doelgroep te overtuigen van een probleem in de gezondheid als zij dit 
zelf niet zo ervaren.  

 
6. Door kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethoden in een iteratief  proces toe te passen, 

wordt de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten vergroot. 
 

7. Met het bang maken van mensen om het beoogde gezondheidsgedrag te bereiken wordt het 
tegenovergestelde behaald; mensen met veel barrières en inadequate kennis worden bevestigd 
in hun denken. 

 
8. Intervention Mapping is slechts een hulpmiddel dat hetgeen beschrijft wat elke professional 

met interesse in gezondheidsbevorderende programma’s standaard al zou moeten doen: 
systematisch en inzichtelijk tot een oplossing komen voor een gezondheidsprobleem 

 
9. De weg naar je doctoraat is als een achtbaan: het kent ‘ups-and-downs’, maar de adrenaline 

kick aan het eind maakt de rit de moeite waard. 
     

10. Sinds er fraude met onderzoeksdata is geconstateerd, is men met het controleren van 
onderzoeksgegevens te hard van stapel gelopen. 


