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Stellinge nn behoren d bi j het proefschrif t 
'Th ee impac t of HAART on sexua l behaviou r amon g homosexua l men" 

1.. HAART heeft geleid tot een stijging van seksueel overdraagbare 
aandoeningenn onder homoseksuele mannen. 

2.. In het tijdperk van HAART moet preventie zich richten op seksueel 
overdraagbaree aandoeningen in het algemeen in plaats van primair 
alleenn HlV-infectie. 

3.. Hl V-behandelaren dienen seks bespreekbaar te maken tijdens elk 
consult. . 

4.. Ervaren dreiging van een ziekte is nodig voor preventie om effectief te 
zijnn op het niveau van gedragsverandering. 

5.. Hoe meer homoseksuele mannen zich laten testen op HIV, hoe minder 
HIVV zich onder hen zal verspreiden. 

6.. Optimisme is de kunst zich gelukkig te voelen met een onzekere 
toekomst.. (Robert Sabatier) 

7.. Onderzoek naar gedrag is als het maken van een legpuzzel; ieder stukje 
voegtt iets toe maar maakt het beeld nog niet compleet. 

8.. Dat een ingediend artikel binnen 10 minuten afgewezen wordt benadrukt 
hett belang van het kiezen van een pakkende titel. 

9.. Waar wetenschappers van verschillende disciplines strijden over de 
aanpakk van een probleem, zal een oplossing lang op zich laten wachten. 

10.. In het tijdperk van digitale informatievoorziening zou het geld dat besteed 
wordtt aan het drukken van een proefschrift beter benut kunnen worden. 

Inekee Stolte, 16 december 2005 




