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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Suicidality among sexual and gender minority youth 
Minority stress and mental healthcare 

 
 

1) Er moet meer aandacht besteed worden aan de onderlinge verschillen tussen lhbtq-
jongeren in het ervaren van minderheidsstress en het risico op suïcidale gedachten. 
(hoofdstuk 2) 
 

2) Steun van ouders/opvoeders ten aanzien van seksuele oriëntatie en/of 
genderidentiteit kan van levensbelang zijn. (hoofdstuk 3) 
 

3) Er is nog te weinig aandacht voor het bereiken van ouders/opvoeders die de 
seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit van hun kind niet accepteren of steunen. 
(hoofdstuk 3) 
 

4) Lhbtq-jongeren kunnen weerbaarder gemaakt worden tegen minderheidsstress, 
bijvoorbeeld door middel van hulpverlening, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk 
dat de bron van waaruit minderheidsstress ontstaat aangepakt wordt. (hoofdstuk 4)  
 

5) Mensen werkzaam in de jeugdhulpverlening moeten getraind worden in het 
herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. (hoofdstuk 5) 
 

6) Mensen werkzaam in de gezondheidszorg moeten een lhbtq-inclusieve benadering 
gebruiken. (hoofdstuk 5) 
 

7) Het opgroeien in een cis- en heteronormatieve samenleving zou mee moeten worden 
genomen in de behandeling van suïcidaliteit onder lhbtq-jongeren. (gehele thesis)  
 

8) Er moet onderzoek gedaan worden naar minderheidsstress, sociale steun en mentale 
gezondheid onder een representatieve steekproef van lhbtq-jongeren en 
jongvolwassenen in Nederland. 
 

9) Het is belangrijk dat de lhbtq-doelgroep betrokken wordt bij het ontwerp en de 
uitvoering van onderzoek naar onderwerpen rondom seksuele en genderdiversiteit.  
 

10) Er moet snel actie ondernomen worden om de genderzorg in Nederland te 
verbeteren – waaronder het oplossen van de wachtlijsten.  
 

11) Gender is een sociaal construct. (Judith Butler) 
 

12) “Don't compare your face to the other faces it's not worth it. Take up all the space, even 
when you think you don't deserve it” (Orla Gartland; Things that I’ve learned) 

 


