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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

A True Love Story: Young People’s Romantic and Sexual Development in the context of Everyday Life 
 

van 
 

Wieke G. Dalenberg 
 

 
1. Liefde en seks zijn niet de enige onderwerpen waar jongeren in hun leven mee bezig zijn. (Uit dit 

proefschrift) 
 

2. Jongeren zijn in hun dagelijks leven meer bezig met romantische dan seksuele ervaringen. (Uit dit 
proefschrift) 

 
3. Om een compleet beeld van de romantische en seksuele ontwikkeling van jongeren te verkrijgen, is 

het noodzakelijk om in onderzoek ook de beginnende romantische en seksuele ervaringen te 
exploreren. (Uit dit proefschrift) 
 

4. Jongeren die niet seksueel actief zijn, ervaren hun verlangens en onzekerheden alleen op romantisch 
gebied, terwijl jongeren die wel seksueel actief zijn hun verlangens en onzekerheden op zowel 
romantisch als seksueel gebied ervaren. (Uit dit proefschrift) 
 

5. Inzoomen op dagelijkse gesprekken tussen ouder en kind geeft een genuanceerd beeld van de 
algemene gedachte dat jongeren gesprekken over liefde en seks proberen te vermijden. (Uit dit 
proefschrift) 
 

6. Het gemak in praten over seksualiteit met ouders hangt mede af van de ervaringen die jongeren op 
dat moment hebben met seksualiteit. (Uit dit proefschrift) 

 
7. Dagboekonderzoek geeft inzicht in unieke gegevens die uit vragenlijstonderzoek niet naar voren 

komen. (Uit dit proefschrift)  
 

8. Seksuele voorlichting zou gefocust moeten zijn op zowel fysieke als romantische aspecten van 
seksualiteit. (Uit dit proefschrift) 
 

9. Een proefschrift kan zich omschrijven als een verliefdheid; het is spannend en je bent er constant mee 
bezig.  
 

10. Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw!  
 
 
 

 

 

 


