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The present dissertation tested a novel, serious game approach to increase safer-sex be-
havior in young people while broadening the focus on barrier protection by adding the 
following two behaviors: asking about a new sex partner’s sexual health and the refrain-
ing from risky sexual practices, such as penetrative anal sex, with a new sex partner.  

In the first chapter, we looked for variables that predicted the engagement of young 
people in the three protective safer-sex behaviors. We found that young people’s 
intentions to engage in these behaviors were mainly explained by concepts from Fishbein 
and Ajzen's (2010) Reasoned Action Approach, but that distal variables, e.g., the number 
of instances of unprotected intercourse during the last year, also added significant pre-
dictive power to the intention to perform these behaviors. Qualitative data, reported in 
chapter two, showed that all three protective behaviors were identified by young people 
as being protective against the contraction of sexually transmitted infections. However, 
condom use, although being a rather popular means of protection, was often perceived 
as a pleasure-reducing “necessary evil” and the other two protective measures were con-
sistently least popular among young people. The idea of engaging in less risky sex acts 
was repeatedly associated with boredom and rejected on the grounds of reduced sexual 
pleasure while asking a new sex partner about her or his sexual health status was often 
perceived as embarrassing and unpleasant, leading to widespread rejection mostly within 
subgroups reporting low intentions to perform all three protective behaviors. 
Interestingly, as reported in chapter four, the rejection of asking a new sex partner about 
her or his current sexual health status was not observed when participants were sexually 
aroused, reflected in significantly more positive implicit and explicit attitudes towards this 
behavior as compared to being in a non-aroused state. This suggests that behavioral dis-
inhibition due to sexual arousal is not per se a threat to safer-sex behavior but can also 
support protective behavior that is perceived as embarrassing in a non-aroused state. 
That embarrassment can also hamper the translation of condom use intentions into be-
havior was reported in chapter five. A study using electroencephalography (EEG) showed 
that a high level of intention alone might be insufficient to predict condom use behavior 
if its implementation is associated with feelings of embarrassment.  

To test if a combination of gamified behavior-change techniques – namely evaluative 
conditioning, selective response inhibition training, and working memory training – could 
significantly increase the intentions to perform the three protective behaviors of interest, 
we developed a serious game with young people aged between 18 and 24 years as target 
population. Chapter three reports the preferences of young people regarding content 
and design of such a game during focus group interviews. Participants preferred a real-
world design with highly customizable avatars and a game that contained information 
modules to explain various safer-sex approaches and the use of different barrier protec-
tion methods. Further, young people emphasized the importance of including an alcohol 
intoxicated avatar to increase awareness about the loss of control that can occur while in 
an intoxicated state.  
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The final game aimed at strengthening implicit and explicit determinants of the three 
safer-sex behaviors of interest. We obtained mixed results that are reported in chapter 
six. In fact, only when the evaluative conditioning, working memory training, and selective 
response inhibition components were active during gaming, some explicit determinants 
were strengthened while others, especially intentions, were weakened after three or five 
gaming sessions. We suggest that five gaming sessions were not enough to achieve a 
robust attitude change and that targeting three behaviors in one game might have been 
simply too much. It seems that, also in a virtual environment, it could be a case of less is 
more. 
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In dit proefschrift werd een innovatieve serious game om veilig seksueel gedrag onder 
jongeren te bevorderen, ontwikkeld en getest.  De aandacht richtte zich daarbij niet al-
leen op het bevorderen van condoomgebruik om seksueel overdraagbare aandoeningen 
te voorkomen, maar ook op twee additionele veilige gedragingen, namelijk bij een 
nieuwe partner informeren naar haar of zijn seksuele verleden en de risico’s die daarbij 
mogelijk zijn gelopen en het vermijden van risicovolle seksuele praktijken, zoals het heb-
ben van anale seks met een nieuwe partner. 

Het eerste hoofdstuk beschrijft een kwantitatieve studie naar de variabelen die bep-
alen of jongeren wel of niet bereid zijn tot het uitvoeren van de drie beschermende sek-
suele gedragingen. Er werd gevonden dat de intentie van jongeren om deze gedragingen 
uit te voeren voornamelijk werd bepaald door theoretische concepten afkomstig uit de 
Reasoned Action Approach van Fishbein en Ajzen (2010), maar dat meer distale varia-
belen, zoals het aantal keren dat men onveilige seks had in het afgelopen jaar, ook signif-
icant bijdroegen aan de verklaring van de variatie in intentiescores onder de deelnemers. 
Kwalitatieve data in hoofdstuk 2 laten vervolgens zien dat jongeren alle drie gedragingen 
inderdaad relevant achten in het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen, 
maar dat condoomgebruik, alhoewel relatief veel toegepast, vooral wordt gezien als een 
noodzakelijk kwaad dat het plezier in seks vermindert, en dat de andere twee ge-
dragingen consistent het minst populair zijn onder jongeren. Het advies om risicovolle 
seksuele praktijken te vermijden werd herhaaldelijk geassocieerd met saaiheid en werd 
verworpen omdat daarmee het plezier in seks zou worden gereduceerd. Het vragen naar 
het seksuele verleden van de partner werd gezien als iets waarvoor men zich schaamt en 
werd ook als onplezierig ervaren. Vooral jongeren die een lage intentie hadden tot het 
uitvoeren van alle drie gedragingen wezen het vragen naar het seksuele verleden van een 
partner af. Opmerkelijk daarentegen was de bevinding in hoofdstuk 4 dat het vragen naar 
het seksuele verleden van een nieuwe partner niet werd afgewezen als deelnemers in 
een toestand van seksuele opwinding verkeerden, blijkend uit positievere scores op met-
ingen van de impliciete en expliciete attitude ten aanzien van dit gedrag dan wanneer zij 
niet seksueel opgewonden waren. Deze bevindingen suggereren dat seksuele opwinding 
niet per se een bedreiging is voor het vertonen van seksueel veilig gedrag, maar juist de 
remming kan wegnemen bij gedrag dat normaal als beschamend wordt gezien. 
Bevindingen in hoofdstuk 5 laten bovendien zien dat schaamte de vertaling van de inten-
tie tot condoomgebruik naar gedrag in de weg kan staan. Door gebruik te maken van 
elektro-encefalografie (EEG) werd steun gevonden voor de hypothese dat een hoge in-
tentie alleen onvoldoende is voor het bewerkstelligen van condoomgebruik als de imple-
mentatie daarvan wordt geassocieerd met schaamte.   

Om te toetsen of een combinatie van gamified gedragsveranderingsmethodieken, na-
melijk evaluatieve conditionering, selectieve response inhibitie training en training van 
het werkgeheugen, de intentie tot het uitvoeren van de drie beschermende gedragingen 
kan verhogen, werd een serious game voor jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar ontwik-
keld. In hoofdstuk 3 werd aan de hand van focus group interviews onderzocht welke 
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voorkeuren jongeren hebben als het gaat om de inhoud en vormgeving van een dergelijk 
serious game. Deelnemers hadden de voorkeur voor een levensecht ontwerp met avatars 
die naar eigen gelieven kunnen worden vormgegeven. Tevens zouden ze graag informat-
iecomponenten toegevoegd zien worden om verschillende seksueel veilige gedragingen 
verder toe te lichten waaronder het gebruik van verschillende manieren om direct con-
tact met infectiebronnen te vermijden. Bovendien stelden deelnemers voor een avatar 
toe te voegen die onder de invloed is van alcohol, om jongeren bewust te maken van het 
verlies van controle dat optreedt als iemand onder invloed is.  

De uiteindelijke game heeft tot doel de impliciete en expliciete determinanten van de 
drie gedragingen tot het hebben van veilige seks te versterken. De resultaten verkregen 
uit een experimentele toets van de game staan beschreven in hoofdstuk 6. De resultaten 
laten zien dat alleen wanneer alle drie veranderingsmethodieken actief waren tijdens het 
spelen van het spel sommige expliciete determinanten werden versterkt, maar dat te-
gelijkertijd andere determinanten, in het bijzonder de intenties, werden verzwakt na het 
spelen van drie of vijf sessies van het spel. Geconcludeerd werd dat het spelen van vijf 
sessies niet voldoende is voor het bewerkstelligen van een robuuste attitudeverandering 
en dat het tegelijkertijd willen veranderen van de drie gedragingen mogelijk te veel van 
het goede is. Het lijkt erop dat ook in een virtuele omgeving er sprake zou kunnen zijn 
van less is more. 
  


