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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Sexual and Gender Minority Youth’s Mental Health and Substance Use:

Disparities, Mechanisms, and Protective Factors

1. Onder LHB individuen kan het hebben van nog een gestigmatiseerde identiteit mensen veerkrachtiger 
maken (hoofdstuk 2 van dit proefschrift).

2. Ervaringen met partnergeweld dragen bij aan heterogeniteit van alcoholgebruik onder LHTBQ+ 
jongeren (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

3. Microagressies zijn een veelvoorkomende vorm van stigma die LHBTQ+ jongeren in Nederland 
dagelijks meemaken (hoofdstuk 4 van dit proefschrift).

4. Factoren uit de minderheidsstresstheorie en de psychologische mediatietheorie kunnen maar deels 
gezondheidsverschillen tussen LHB- en heteroseksuele jongeren verklaren (hoofdstuk 5 van dit 
proefschrift).

5. Dagelijkse ervaringen met minderheidsstressoren kunnen maar beperkt het alcoholgebruik van 
LHBTQ+ jongeren verklaren (hoofdstuk 6 van dit proefschrift).

6. Niet alleen het meemaken, maar ook het verwachten van afwijzing vanwege de seksuele oriëntatie 
heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van LHB-jongeren (hoofdstuk 7 van dit proefschrift).

7. Niet de heteroseksistische opvattingen van jongeren binnen scholen hebben een effect op het welzijn 
van LHB-jongeren, maar de gedragingen die daaruit voortvloeien (hoofdstuk 8 van dit proefschrift).

8. Hoewel leeftijdsgenoten een belangrijke rol spelen tijdens de adolescentie, is het voor LHBTQ+ 
jongeren cruciaal om een fijne thuissituatie te hebben om beter om te kunnen gaan met dagelijkse 
minderheidsstressoren (hoofdstuk 9 van dit proefschrift).

9. Hoewel Nederland als een tolerant land wordt gezien ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit, 
zijn de psychologische klachten, het middelengebruik en de ervaringen met minderheidsstress onder 
LHBTQ+ jongeren hoog (dit proefschrift).

10. Omdat heteroseksuele, cisgender personen geen ervaringen hebben met minderheidsstress 
gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of gender identiteit kunnen zij moeilijker begrijpen hoe het is 
om minderheidsstressoren te ervaren en welke gevolgen deze hebben voor LHBTQ+ personen.

11. Meer sociologisch onderzoek dat focust op structurele vormen van stigma is nodig omdat dit nieuwe 
inzichten kan geven in het welzijn van LHBTQ+ jongeren en beleid kan informeren.

12. Dat iets meestal twee kanten heeft kan een kind zien, daar gaat het niet om, het gaat erom naar welke 
kant je kijkt en wat je daarvan vindt (Connie Palmen in De Vriendschap, p. 174).

158583_Wouter_Kiekens_STL-def.indd   1158583_Wouter_Kiekens_STL-def.indd   1 25-7-2022   12:12:2625-7-2022   12:12:26


