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Stellingen behorende bij het proefschrift

Stigma and Stress:
Studies on Attitudes towards Sexual Minority
Orientations and the Association between
Sexual Orientation and Mental Health

• Het effect van opleidingsniveau op acceptatie van homoseksualiteit is beperkt
(hoofdstuk 2 van dit proefschrift).

• Jongeren beïnvloeden en worden beïnvloed door de opvattingen over
homoseksualiteit van hun vrienden (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

• Doordat lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren een slechtere
band met hun ouders hebben en vaker gepest worden dan heteroseksuele
jongeren, hebben ze al rond hun elfde meer depressieve symptomen dan hun
heteroseksuele leeftijdsgenoten (hoofdstuk 4 van dit proefschrift).

• Biseksuele personen denken ambivalenter over hun seksuele identiteit dan
andere niet-heteroseksuele personen, maar deze verschillen spelen een
bescheiden rol in het verklaren van hun lagere mentaal welzijn (hoofdstuk 5
van dit proefschrift).

• Een lager mentaal welzijn onder niet-heteroseksuele jongeren in vergelijking
met heteroseksuele jongeren lijkt niet het gevolg van sociale marginalisatie
op school (hoofdstuk 6 van dit proefschrift).
• Om vooruitgang te boeken in onderzoek naar de samenhang tussen
seksuele oriëntatie en mentaal welzijn, dienen de beperkingen van het
minderhedenstress model te worden erkend en verkend (dit proefschrift).

• Wat nu nog valt, voorkom je niet (Maarten Westhof).

• Het is maar goed dat met het klimmen der jaren ook het zicht minder wordt
(Klaas la Roi sr.).
Chaïm la Roi, januari 2019

