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Stellingen 
behorende bij het proefschrift

Casual sex, risk and context. HIV risk-reduction 
strategies among men who have sex with men
Wijnand van den Boom, 9 mei 2018

1. Serosorting heeft zeker de potentie om nieuwe hiv-infecties te voorkomen maar bereikt niet het niveau van 
bescherming van condooms  
(dit proefschrift)

2. Hiv-positieve homomannen baseren de keuze om geen condooms te gebruiken op de hoeveelheid virus in 
hun bloed, maar betrekken daarin vaak niet hun hiv-negatieve partners 
(dit proefschrift)

3. Een ‘losse partner’ is onder homomannen niet zo eenduidig als in het verleden werd verondersteld 
(dit proefschrift)

4. Hoe bekender een losse partner is, des te waarschijnlijker de hiv-status het condoomgebruik bepaalt 
(dit proefschrift)

5. Groepsseks is een context waarbinnen soa’s ook door gebruik van andere sekstechnieken dan anale seks 
kunnen worden opgelopen 
(dit proefschrift)

6. “Ik gebruik condooms maar anderen niet” is een discrepantie onder homomannen op verschillende seks- en 
uitgaansgelegenheden in Nederland 
(dit proefschrift)

7. Leg mannen niet een bepaalde beschermende strategie op, maar geef hen de mogelijkheid om de strategie 
te kiezen die het beste aansluit bij hun behoeften 
(dit proefschrift)

8. ‘Veilig vrijen’ onder homomannen wordt vaak als een contradictio in terminis gezien

9. Soa’s zouden wel eens heel tevreden kunnen zijn met de komst van PrEP

10. “(…) from recognizing the sadness you can put it aside, be happy and enjoy the happy side of life” 
(Townes van Zandt)

11. “I may not believe in myself, but I believe in what I’m doing” 
(Jimmy Page)


