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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1. Een substantieel deel van jonge Mannen die Seks hebben met Mannen 
(MSM) die ervaring hebben met anale seks starten hun seksuele carrière 
onveilig. Dit betekent echter niet automatisch dat deze jonge MSM in de 
toekomst ook altijd onbeschermde seks zullen hebben. (dit proefschrift) 

  
2. Een regular partner (iemand met wie je vaker seks hebt, zonder dat je met 

hem een vaste relatie hebt) lijkt een waardevolle partner categorie te zijn 
in onderzoek naar seksueel risicogedrag. (dit proefschrift) 

  
3. Hoewel de jonge MSM in dit onderzoek nog aan het begin van hun 

seksuele carrière staan, lijkt HIV-moeheid (gevoelens van 
onverschilligheid of apathie ten opzichte van het altijd hebben van veilige 
seks) nu al een belangrijke voorspeller te zijn voor longitudinaal seksueel 
risicogedrag. (dit proefschrift) 

  
4. Er bestaat een positief verband tussen het ervaren van discriminatie 

vanwege de seksuele voorkeur en het rapporteren van depressieve 
gevoelens. (dit proefschrift) 

  
5. Jonge MSM die aan het begin van hun coming-out staan, zijn met name 

bang om later “ook zo’n verwijfde homo” te worden. De slogan “man of 
mietje” die gebruikt wordt om deze jonge MSM aan te sporen zich te 
laten vaccineren tegen Hepatitis-B zal dan ook zeer waarschijnlijk niet 
effectief zijn. 

  
6. Het opleggen van hogere straffen om crimineel gedrag te bestrijden zal 

zeer waarschijnlijk niet tot een afname in crimineel gedrag leiden. 
  
7. De vraag of God bestaat moet gezien worden als een wetenschappelijke 

hypothese en deze vraag moet dus volgens de regels van de wetenschap 
beantwoord worden. (Richard Dawkins) 

  
8. Het onderhouden van een goed contact met respondenten in 

longitudinaal onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan het tegengaan 
van uitval. 
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