
Wat is LOS?

LOS is een vrijwilligersproject voor en 
door studenten uit Utrecht, en wordt                 
gecoördineerd door Jellinek Preventie. 
De vrijwilligers van LOS geven objectief 
en open-minded informatie over alcohol, 
seks en andere middelen zoals cannabis, 
lachgas, tabak en shisha. Dit doen zij op 
verschillende (studenten)evenementen in 
Utrecht. De vrijwilligers van LOS zijn zelf 
ook student of pas afgestudeerd. 

LOS telt 12 vrijwilligers en 2 coördinatoren.

Doelstellingen: 

• Kennis vergroten onder studenten over de risico’s 
van alcohol- en (soft)drugsgebruik en het voorkomen 
van problematisch gebruik. 
• Kennis vergroten ten aanzien van verantwoord      
seksueel gedrag. 
• Vergroten van het bewustzijn van de invloed die  
alcohol en/of drugsgebruik op seksualiteit kunnen 
hebben. 
• Bespreekbaar maken van alcoholgebruik en          
seksualiteit binnen de peergroup, daarbij streeft LOS 
ernaar de misvattingen over alcohol, (soft)drugs en 
seksualiteit onder studenten te verminderen. 

Jaarverslag 2020

LOS staat normaal gesproken op diverse evenementen om voorlichting te geven. De coronamaatregelen 
hebben echter een grote impact op het studentenleven: de universiteit en hogeschool zijn gesloten, er is 
geen fysiek onderwijs, studeren doe je thuis en ook de kroeg is dicht! Maar hoe gaat dat in een studen-
tenhuis? Hoe ga je om met je verschillende scharrels? En waar kun je nog terecht voor een SOA-test? 
LOS heeft het allemaal uitgezocht en via hier via een speciale ‘Corona Q&A’ voorlichting over gegeven. 
Ook heeft LOS ingezet op online pubquizzen. Deze hebben ze bij 6 verschillende organisaties ingezet. 

LOS was aanwezig op: 
• PANN Valentijn in TivoliVredenburg
• Online voorlichting voor SIB-Utrecht
• Utrecht Rainbow Festival in TivoliVredenburg
• Online Pubquizzen gegeven aan:  
 - ORCA   - AEGEE
 - Lacrosse team - Welzijnsweek UU
 - UIT-week  - Veritas 

LOS is ook online zichtbaar met artikelen en video’s:
•‘Liefde, daten en seks ten tijde van corona’ 
    (opgepikt door AT5)
•‘Tips voor thuis studeren in coronatijd’
•‘Podcast over stress en spanningen thuis’
•‘HELP! Waar doe ik nu een soa-test?’

Kijk op www.jellinek.nl/studenten voor meer artikelen

Activiteiten 2020 & COVID-19

Bereik 2020: 
579 contacten - 9 activiteiten

Interesse om met ons samen te werken? 
Neem contact met ons op! 
Projectleider: Elske van Putten, 06 21 81 79 05
Projectcoordinator: Eva Kalis, 06  29 05 52 52
los@jellinek.nl

@UtrechtLos
205 volgers

193 likes

los_utrecht
497 volgers
65% vrouw, 35% man
55% tussen 18-24 jaar 

seksualiteit onder studenten te verminderen. 

Activiteiten 2020 & COVID-19


