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Summary 

Men who have sex with men (MSM) continue to be at risk of acquiring 
HIV through unprotected anal intercourse (UAI). Research consistently 
shows that younger age is an important risk factor for sexual risk 
behaviour (i.e. UAI), and it has been suggested that young MSM are in 
part responsible for recent increases in HIV-infections. Therefore, 
preventive interventions are needed to encourage young MSM to 
always practice safe sex. A better understanding of the reasons why 
young MSM engage in sexual risk behaviour may guide the 
development of these preventive interventions. Next to sexual health, 
young MSM may face other health problems. There is ample evidence 
that YGBM are at increased risk of emotional distress (i.e. depressive 
feelings) compared to their heterosexual counterparts. This elevated 
risk of emotional distress has been attributed to the experience of a 
unique set of stressors specifically related to belonging to a sexual 
minority. The aim of the present thesis was to describe the results of 
Outcomes. Outcomes is an online cohort on coming-out and sexual 
behaviour of young gay and bisexual men (YGBM) who where – at 
study entry – in the midst of their coming-out. In Outcomes, 
participants completed 6 biannual questionnaires on topics such as 
coming-out, sexual behaviour and mental health. The main focus of the 
present thesis was on sexual behaviour and on determinants of sexual 
risk behaviour of YGBM. A secondary aim was to investigate 
correlates of mental health concerns of YGBM. 

In order to get a good understanding of the rite of passage with 
respect to sexual behaviours of YGBM, in chapter 2 a study was 
described on condom use during sexual debut of YGBM. More 
specifically, three research questions pertaining to the sexual debut 
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were addressed: 1) where do YGBM meet their first same-sex partner; 
2) how many YGBM use a condom during their first episode of anal 
intercourse; and 3) does meeting the first same-sex partner online 
facilitate sexual risk behaviour? The results showed that many YGBM 
are very active online, with about half the participants visiting gay-sites 
on a daily basis. Furthermore, about half of the participants met their 
first same-sex partner with whom they had anal intercourse online. 
Forty-five percent of the participants did not use condoms during their 
first episode of anal intercourse and, in contrast to other studies, 
meeting the first same-sex partner online was not associated with more 
sexual risk behaviour. These findings call for specific HIV-prevention 
activities encouraging YGBM to use condoms during their sexual debut 
and these intervention should be delivered both offline and online. 

The next step in understanding sexual behaviour of YGBM is to 
determine whether YGBM continue to practice unsafe sex after their 
sexual debut. Therefore, in chapter 3, rates of unprotected anal 
intercourse in the six months preceding the first wave of Outcomes 
were explored for steady (i.e. someone with whom participants have a 
serious romantic relationship), regular (i.e. someone with whom 
participants regularly have sex with without being involved in a serious 
romantic relationship) and casual partners (i.e. someone with whom 
respondents never had sex with before). The results showed that many 
YGBM continue to have UAI after their sexual debut. Of the YGBM 
with a steady partner, 43% reported UAI with a steady partner in the 
preceding six months of the first wave of Outcomes. Of the YGBM 
with a regular partner, 33% reported UAI with regular partners and of 
the YGBM with a casual partner, 33% reported UAI with casual 
partners in the preceding six months of the first wave of Outcomes. 
Furthermore, these rates of UAI were unrelated to demographic 
characteristics or to sexual history variables (such as age at first same-
sex experience, age first same-sex partner, or number of same-sex 
partners). Thus, after an unsafe sexual debut, a substantial number of 
YGBM continued to have unsafe sex with steady, regular or casual 
partners. These cross-sectional findings raised the question how these 
rates of UAI would develop over time. 
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In order to explore cross-sectional sexual behaviour patterns in 
four waves of Outcomes, in chapter 4 sexual behaviour with steady, 
regular and casual partners were combined to form one behavioural 
index: no sex partners or no anal intercourse, protected anal 
intercourse, and unprotected anal intercourse. The results showed that 
on each of four data waves between 34% and 37% of the participants 
had unprotected sex, which is well in line with other Dutch MSM 
Monitoring studies. In order to explore longitudinal patterns of sexual 
behaviour, the cross-sectional behavioural index was further 
dichotomized into safe (i.e. no partners, or no sex, no anal intercourse, 
or protected anal intercourse) versus unsafe (i.e. unprotected anal 
intercourse). Based on this dichotomous index, there were 16 possible 
combinations over four waves (24), which were classified into three risk 
groups: consistent no risk, consistent risk, and variable risk. The results 
showed that 14% of the participants consistently engaged in sexual 
risk behaviour (i.e. reported UAI at each of four data waves) and that 
45% variably engaged in sexual risk behaviour (i.e. engaged in UAI at 
one or more data waves but not on all four data waves). Furthermore, 
the longitudinal analysis showed that reporting multiple same-sex 
sexpartners (i.e. ≥ 4), ever being tested for HIV, being more optimistic 
about HIV, and having a lower behavioural intention to use condoms, 
are related to longitudinal sexual risk behaviour. In sum, cross-
sectional analysis of patterns of UAI showed that on each data wave 
about one third of the participants engaged in UAI. Moreover, 14% 
consistently engaged in UAI at each of four data waves, and 45% 
variably engaged in UAI. 

The studies described in chapters 2, 3 and 4 provided insights 
into the sexual trajectory of YGBM during and after their coming-out. 
The results showed that a substantial proportion of YGBM in 
Outcomes engaged in sexual risk behaviour and that effective HIV-
interventions are needed to inform this special target group about 
condom use. In order to design such interventions, the social-cognitive 
determinants of condom use have to be known. In chapter 5, the 
theory of planned behaviour (TPB) was used to explore these social-
cognitive determinants of condom use. In short, the TPB states that 
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behaviour is best predicted by behavioural intentions, and that people 
form these intentions based on their attitudes, subjective norms, and 
perceived behavioural control. The results showed that participants 
with a maximal intention were more likely to use condoms with casual 
partners compared to participants with a less than maximal intention. 
Moreover, intentions were best predicted by attitudes, perceived 
behavioural control, personal norms and descriptive norms. For each 
of these predictors, the relevant beliefs were identified (see Table 5.3) 
and these beliefs should be changed with an HIV-prevention 
intervention. 

In chapter 6, correlates of mental health problems, 
operationalized in this study as feelings of depression, were explored. 
This research was based on the minority-stress framework which states 
that next to general life stressors (i.e. stress from daily hassles) YGBM 
experience additional stressors related to belonging to a sexual 
minority contribute to mental health concerns. More specifically, both 
internal (i.e. self-label as gay or bisexual, self-acceptance of sexual 
identity, internalized homonegativity, and concealment of sexual 
identity) and external stressors (experienced discrimination) were 
examined. The results showed that YGBM who experienced 
discrimination because of their sexual orientation report more 
depressive feelings compared to YGBM who did not experience 
discrimination. Furthermore, YGBM who hold negative attitudes 
towards homosexuality and who do not feel connected with the gay 
scene report more depressive feelings. Other stressors, such as self-label 
of sexual identity (homo- or bisexual), self-acceptance of sexual 
identity, and concealment of sexual identity (level of disclosure) were 
not related to feelings of depression. These results underscore the need 
for the development of interventions to prevent anti-gay harassment 
and to stimulate the acceptance of sexual minorities. 

In conclusion, the research described in this thesis provided 
insight into the sexual behaviours of YGBM in the Netherlands. The 
results underscore the need for the development of HIV-preventive 
interventions targeting YGBM who are at the beginning of their sexual 
trajectory. Moreover, these studies provided information with respect 
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to the content of such interventions. The next step in the development 
of these interventions should be to identify theoretical models and 
practical strategies to accomplish the desired changes in the 
determinants of condom use and to design and implement the actual 
intervention program. In addition, interventions need to be developed 
to prevent mental health concerns among YGBM. Finally, because both 
the patterns and the determinant structure of sexual risk behaviour 
may change over time, YGBM who are at the beginning of their sexual 
trajectory must be monitored continuously. An open cohort seems to 
be an adequate method for the continuous monitoring of sexual 
behaviour of YGBM. The promising outcomes of the current research 
project indicate that such an approach would be indeed feasible. 
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Nederlandse samenvatting 

Mannen die seks hebben met mannen (MSM) blijven een risico lopen 
op het krijgen van een HIV infectie als gevolg van het hebben van 
onbeschermde anale seks. Onderzoek laat steevast zien dat een jonge 
leeftijd een belangrijke risicofactor is voor seksueel risicogedrag (dat 
wil zeggen onbeschermde anale seks), en het wordt gesuggereerd dat 
jonge MSM voor een gedeelte verantwoordelijk zijn voor de recent 
geobserveerde toenames in HIV infecties. Vandaar dat er preventieve 
interventies nodig zijn om jonge MSM aan te sporen om altijd veilige 
seks te hebben. Een beter inzicht in de redenen waarom jonge MSM 
seksueel risicogedrag vertonen kan het ontwikkelen van zulke 
interventies bevorderen. Jonge MSM worden, naast de seksuele 
gezondheid, ook met andere gezondheidsproblemen geconfronteerd. Er 
is veel bewijs dat jonge MSM een verhoogde kans hebben op het 
ervaren van emotionele stress (dat wil zeggen depressieve gevoelens) 
vergeleken met hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Dit verhoogde 
risico op emotionele stress wordt verklaard doordat jonge MSM een 
unieke set van stressoren ervaren die specifiek samenhangen met het 
behoren tot een seksuele minderheid. Het doel van dit proefschrift was 
het beschrijven van de resultaten van Outcomes. Outcomes is een 
online cohort onderzoek over coming-out en seksueel gedrag van jonge 
homo- en biseksuele jongens die - aan het begin van deze studie - 
midden in hun coming-out zaten. Deelnemers aan Outcomes vulden 6 
zesmaandelijkse vragenlijsten in over onderwerpen zoals coming-out, 
seksueel gedrag en geestelijke gezondheid. De primaire focus in dit 
proefschrift lag op het seksuele gedrag en op de determinanten van 
seksueel risicogedrag van jonge homo- en biseksuele jongens. Een 
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secundaire focus lag op het onderzoeken van correlaten van geestelijke 
gezondheid van jonge homo- en biseksuele jongens. 

Om een beter beeld te krijgen van de seksuele ontwikkeling van 
jonge homo- en biseksuele jongens, werd in hoofdstuk 2 een studie 
beschreven over condoomgebruik tijdens hun seksuele debuut. Drie 
onderzoeksvragen die specifiek betrekking hebben op het seksuele 
debuut werden aan de orde gesteld: (1) waar ontmoeten jonge homo- 
en biseksuele jongens tegenwoordig hun eerste mannelijke sekspartner; 
2) hoeveel jonge homo- en biseksuele jongens gebruiken een condoom 
tijdens de eerste keer anale seks; en 3) leidt het online ontmoeten van 
de eerste mannelijke seks partner tot meer seksueel risicogedrag met die 
partner? De resultaten laten zien dat veel jonge homo- en biseksuele 
jongens erg actief zijn online, waarbij ongeveer de helft van de 
deelnemers dagelijks websites voor homoseksuelen bezoeken. 
Bovendien heeft ongeveer de helft van de deelnemers zijn eerste 
mannelijke seks partner op Internet ontmoet. Vijfenveertig procent van 
de deelnemers heeft geen condooms gebruikt tijdens de eerste keer 
anale seks, en, in tegenstelling tot andere studies, bleek het op internet 
ontmoeten van de eerste mannelijke seks partner niet samen te hangen 
met meer seksueel risicogedrag. Deze resultaten vragen om specifieke 
HIV preventieve activiteiten die jonge homo- en biseksuele jongens 
moeten aansporen om condooms te gebruiken tijdens hun seksuele 
debuut en deze interventies moeten zowel offline als online worden 
uitgevoerd. 

De volgende stap in het inzicht verkrijgen van in het seksueel 
gedrag van jonge homo- en biseksuele jongens is het vaststellen of 
jonge homo- en biseksuele jongens na hun seksuele debuut doorgaan 
met het hebben van onbeschermde seks. Daarom werden in hoofdstuk 
3 percentages onbeschermde anale seks in de 6 maanden voorafgaand 
aan de eerste meting van Outcomes onderzocht voor vaste (dat wil 
zeggen een partner met wie je een serieuze romantische relatie hebt), 
regular (dat wil zeggen een partner met wie deelnemers regelmatig seks 
hebben zonder dat ze met hem een serieuze romantische relatie hebben) 
en losse partners (dat wil zeggen iemand met wie ze nog nooit seks 
hebben gehad). De resultaten lieten zien dat veel jonge homo- en 
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biseksuele jongens na hun seksuele debuut doorgaan met het hebben 
van onbeschermde anale seks. Van de jonge homo- en biseksuele 
jongens met een vaste partner in de 6 maanden voorafgaand aan de 
eerste meting rapporteerde 43% onbeschermde anale seks met een 
vaste partner. Van de jonge homo- en biseksuele jongens met een 
regular partner rapporteerde 33% onbeschermde anale seks en van de 
jonge homo- en biseksuele jongens met een losse partner rapporteerde 
33% onbeschermde anale seks in de 6 maanden voorafgaand aan de 
eerste meting van Outcomes. Bovendien bleek dat deze percentages van 
onbeschermde seks niet samenhangen met demografische kenmerken of 
met seksuele geschiedenis variabelen (zoals leeftijd seksueel debuut, 
leeftijd eerste mannelijke sekspartner of aantal mannelijke 
sekspartners). Dus, na een onveilig seksueel debuut blijven een 
substantieel aantal jonge homo- en biseksuele jongens onbeschermde 
anale seks hebben met vaste, regular of losse partners. De volgende 
vraag die beantwoord moest worden is hoe deze cross-sectionele 
percentages zich ontwikkelen over een langere tijdsperiode. 

Om de cross-sectionele seksuele gedragspatronen in 4 metingen 
van Outcomes te bekijken, werd in hoofdstuk 4 het seksueel gedrag 
met vaste, regular en losse partners gecombineerd in één gedragsmaat: 
geen sekspartners of geen anale seks, beschermde anale seks, en 
onbeschermde anale seks. De resultaten lieten zien dat op elk van de 4 
metingen tussen de 34% en 37% van de deelnemers onbeschermde 
anale seks had, een percentage dat goed overeenkomt met andere 
Nederlandse MSM monitoronderzoeken. Om longitudinale patronen 
van seksueel risicogedrag te onderzoeken werd de cross-sectionele 
gedragsmaat gedichotomiseerd in veilig (geen partner of geen seks of 
geen anale seks of beschermde anale seks) versus onveilig 
(onbeschermde anale seks). Op basis van deze gedichotomiseerde index 
zijn er 16 gedragscombinaties over 4 metingen (24) mogelijk. Deze 
combinaties werden weer verder onderverdeeld in drie risicogroepen: 
consequent geen risico, consequent risico, en variabel risico. De 
resultaten lieten zien dat 14% van de deelnemers consequent seksueel 
risicogedrag vertoonden (dat wil zeggen, ze hadden onbeschermde 
anale seks op elk van de 4 metingen) en 45% variabel risicogedrag (dat 
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wil zeggen, ze hadden onbeschermde anale seks op één of meerdere 
metingen maar niet elk van de 4 de metingen). Daarnaast liet de 
longitudinale analyse zien dat longitudinaal seksueel risicogedrag 
samenhangt met seks hebben gehad met meerdere mannelijke 
sekspartners (dat wil zeggen met meer dan 4), met ooit zijn getest op 
HIV, met optimistisch zijn over HIV, en met het hebben van een lagere 
intentie om condooms te gebruiken. Samenvattend, de cross-sectionele 
analyse van patronen van onbeschermde anale seks lieten zien dat op 
elke meting ongeveer een derde van de deelnemers onbeschermde anale 
seks rapporteerde. Bovendien bleek dat 14% van de deelnemers 
consequent en 43% variabel onbeschermde anale seks rapporteerde. 

De studies die in hoofdstuk 2, 3 en 4 beschreven zijn hebben 
inzicht gegeven in de seksuele ontwikkeling van jonge homo- en 
biseksuele jongens gedurende en na hun coming-out. De resultaten 
lieten zien dat een substantieel deel van jonge homo- en biseksuele 
jongens in Outcomes seksueel risicogedrag vertoonde en dus dat 
effectieve HIV preventieve interventies nodig zijn om deze speciale 
doelgroep te informeren over condoomgebruik. Om zulke interventies 
te ontwikkelen moeten de sociaal-cognitieve determinanten van 
condoomgebruik bekend zijn. In hoofdstuk 5 werd de theorie van 
gepland gedrag gebruikt om de sociaal-cognitieve determinanten van 
condoomgebruik te onderzoeken. Kort gezegd, de theorie van gepland 
gedrag zegt dat gedrag het best voorspeld wordt door de intentie om 
dat gedrag uit te voeren, en dat mensen deze intentie baseren op hun 
attitude, hun subjectieve normen en hun waargenomen 
gedragscontrole. De resultaten lieten zien dat deelnemers met een 
maximale intentie vaker condooms gebruiken met een losse partner 
vergeleken met deelnemers met een minder dan maxi male intentie. 
Bovendien bleek dat deze intenties het best werden voorspeld door 
attitudes, waargenomen gedragscontrole, persoonlijke normen, en 
descriptieve normen. Voor elk van deze voorspellers zijn de relevante 
overtuigingen in kaart gebracht (zie Table 5.3) en deze overtuigingen 
zouden dus moeten worden veranderd door middel van een HIV 
preventieve interventie. 
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In hoofdstuk 6 werden voorspellers van mentale gezondheid, in 
deze studie geoperationaliseerd als depressieve gevoelens, onderzocht. 
Dit onderzoek was gebaseerd op het minority-stress raamwerk dat stelt 
dat naast algemene stressoren (zoals stress door het dagelijks leven), 
jonge homo- en biseksuele jongens additionele stressoren ervaren als 
gevolg van het behoren tot een seksuele minderheid die bijdragen aan 
mentale gezondheid. Specifieker gezegd, zowel interne (i.e. zelf labeling 
als homo of biseksueel, zelfacceptatie van seksuele identiteit, 
geinternaliseerde homonegativiteit, en het verhullen van de seksuele 
identiteit) als externe (i.e. ervaren discriminatie) stressoren werden 
onderzocht. De resultaten lieten zien dat jonge homo- en biseksuele 
jongens die werden gediscrimineerd vanwege hun seksuele identiteit 
meer depressieve gevoelens rapporteerden vergeleken met jonge homo- 
en biseksuele jongens die niet werden gediscrimineerd. Bovendien bleek 
dat jonge homo- en biseksuele jongens die negatieve attitudes hadden 
ten opzichte van homoseksualiteit en die zich niet verbonden voelden 
met de homoscene meer depressieve gevoelens rapporteerden. Andere 
stressoren zoals zelf labeling als homo of biseksueel, zelfacceptatie van 
seksuele identiteit, en het verhullen van de seksuele identiteit waren niet 
gerelateerd aan gevoelens van depressie. Deze resultaten benadrukken 
het belang van het ontwikkelen van interventies ter voorkoming van 
anti-homo geweld en het stimuleren de acceptatie van seksuele 
minderheden. 

Samenvattend, het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft 
inzicht gegeven in het seksuele gedrag van jonge homo- en biseksuele 
jongens in Nederland. De resultaten benadrukken het belang van de 
ontwikkeling HIV preventieve interventies die zich speciaal richten op 
jonge homo- en biseksuele jongens aan het begin van hun seksuele 
ontwikkeling. De Outcomes studies heeft ook informatie opgeleverd 
over de inhoud van zulke interventies. De volgende stap in de 
ontwikkeling van deze interventies is het selecteren van theoretische 
modellen en praktische strategieën om de benodigde veranderingen in 
de determinanten van condoomgebruik te bereiken en het 
implementeren van deze interventies. Bovendien, interventies dienen te 
worden ontwikkeld die mentale gezondheidsproblemen bij jonge 
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homo- en biseksuele jongens pogen te voorkomen. Tot slot, omdat 
zowel de patronen van seksueel risicogedrag en de determinanten 
structuur van seksueel risicogedrag kunnen veranderen in de tijd, 
moeten jonge homo- en biseksuele jongens die aan het begin staan van 
hun seksuele ontwikkeling continue gemonitord worden. Een open 
cohort lijkt een adequate methode te zijn voor zo’n continue monitoren 
van het seksueel gedrag van jonge homo- en biseksuele jongens. De 
bemoedigende resultaten van het huidige onderzoeksproject laten zien 
dat zo’n benadering haalbaar is. 
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