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Lager opgeleide jongeren stellen vaker vragen over
anticonceptie en onbedoelde zwangerschap.
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Onderzoek naar testgedrag bij jongeren
Omdat jongeren in de regio Rivierenland én praktisch opgeleide jongeren zich (verhoudingsgewijs) minder
vaak laten testen, hebben we in 2017-2018 een onderzoek begeleid op het ROC RIVOR in Tiel. Met als doel: kijken wat jongeren beweegt om een soa-test te doen. Op basis van de uitkomsten is een eindopdracht uitgezet
onder ROC-studenten van de academie zorg & welzijn, voor het ontwikkelen van ‘peer-to-peer’-voorlichting.
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